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ÖNSÖZ

De¤erli Okurlar,

BUS‹AD, Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i Uzmanl›k
Grubu taraf›ndan 19.03.2019 tarihinde, Uluda¤
‹hracatç›lar Birli¤i salonunda düzenlenen ‘Bursa’da Hava Kirlili¤i’ Paneli,
kentimizin mevcut hava kalitesinin durumunu de¤erlendirmeyi, sanayi
kaynakl› hava kirlili¤inin kontrolü yönetmeli¤ini tan›tmay› ve hava kirlili¤inin
sa¤l›k üzerindeki etkilerini tart›flabilmeyi amaçlam›flt›r. Konular›nda yetkin
de¤erli panelistlerimizin katk›lar›yla ve BUS‹AD’›n üstlenmifl oldu¤u kent
sorumlulu¤u ile sorunlar›n çözüme kavuflturulmas›nda önemli bir ifllev
yerine getirilmifltir.

‹nsan sa¤l›¤›, toplumlar›n insan faaliyetleri ile fiziksel ve biyolojik çevre
aras›ndaki etkileflimi yönetebilme kapasitesine ba¤l› görünmektedir.
Sa¤l›k ise toplumlar›n fizyolojik, ruhsal ve sosyal durumunu göstermektedir.
Sa¤l›k sadece hastal›k, enfeksiyon veya hastal›k oran› ile aç›klanmamas›
gereken bir durumdur. Gerçekte sa¤l›k, insanlar›n günlük yaflamlar› ve
çevresel faktörler aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkiye dayanmaktad›r.

Kentsel alanlar günümüzde hava kalitesinin düflük olmas›, baz› bölgelerde
su kalitesinin bozulmas›, afl›r› gürültü ve kalabal›k, yeflil alanlar›n az
olmas›, yap›laflma ve trafik gibi artan bir çevresel bask› alt›ndad›r. Bu
bask›lar artan emisyonlara ve at›klara neden olmakta, yaflam kalitesinin
düflmesi ile sonuçlanmaktad›r. Hava kirlili¤i kaynaklar› ise kent ulafl›m›,
enerji üretimi ve endüstriyel aktivitelerdir. Yerel topo¤rafya ile rüzgar
yönü ve yerel iklimle de bu etki fliddetlenebilmektedir.

Bursa ili, Türkiye’nin en büyük endüstri kentlerinin bafl›nda gelmektedir.
Marmara Bölgesi içerisinde yer almas›, Bursa’n›n hem kendi hem de
çevresindeki kirlilik kaynaklar›n›n etkisi alt›nda kalmas› yan›nda, yap›lan
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bilimsel araflt›rmalar hava kalitesi aç›s›ndan zamanla ciddi bir sorun
yaflayabilece¤ini belirtmektedir. Bursa’n›n kendi emisyonlar› yan› s›ra
çevresindeki yerleflim ve endüstri bölgelerinden de kirlilik tafl›n›m›
alabilece¤i vurgulanmaktad›r.

Kent ekosisteminin sa¤l›kl› olmas›, sistemin korunmas›na yani, do¤al ve
yapay çevrenin yenilenmesine ba¤l› görünmektedir ve yeterli ekosistem
hizmetlerinin olmas› insan sa¤l›¤›n› da korumaktad›r. Kent, do¤al,
ekonomik ve sosyal sistem aç›s›ndan tan›mlanmal›, temel insan ihtiyaçlar›,
toplum sa¤l›¤›, çevresel de¤iflimler olmamal›d›r. Sa¤l›kl› ve güvenli bir
kent, güçlü bir enerji de sergileyebilmekte, enerji ve hammaddeler etkin
kullan›lmakta, ekonomik üretkenlik yüksek seviyede tutulabilmektedir.
Ekolojik de¤erler a¤›rl›kta oldu¤u zaman insan geliflimi için de yararl›
olmaktad›r. Kentsel geliflim ekolojik-çevresel kapasite temelinde
yürütülmelidir. Bu yolla sürdürülebilir kentsel geliflme elde edilebilecektir.

Sonuç olarak, çevre, kent ve sa¤l›k ile ilgili problemler birbirleriyle birebir
iliflkili oldu¤u için, farkl› seviyelerde eflzamanl› bütünleflik bir yaklafl›ma
ihtiyaç duyulmaktad›r.  Sürdürülebilirli¤e yönelik sektörler aras›
koordinasyonun art›r›lmas› gereklidir. Entegre arazi kullan›m planlamas›
ve mekan yönetimi, kentsel planlama, kentlerde suyun, enerjinin,
hammaddenin ve at›¤›n teknoloji destekli ekolojik prensiplere göre
yönetilmesi dikkat edilmesi gereken di¤er bir husustur. Kent çevresinin,
sa¤l›¤›n ve yaflam kalitesinin yönetilmesi, Çevresel etki irdelemesi ve
Sa¤l›k etki de¤erlendirmesi gibi en iyi tekniklerin uygulanmas› kentleri
daha dirençli hale getirecektir. Kurumsal kapasitenin koordinasyon
amaçl› art›r›lmas›, kararlara yerel grup ve sivil toplum örgütlerinin
kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, yönetim yaklafl›mlar›n›n, planlar›n ve politikalar›n
izlenmesi, de¤erlendirilmesi güçlendirilmesi gereken konular aras›nda
yer almaktad›r.

Bu panelimizde de Bursa kenti hava kalitesinin durumu, sanayi kaynakl›
hava kirlili¤i ve hava kirlili¤inin sa¤l›k üzerindeki etkileri ele al›narak
detayl› de¤erlendirilmifltir. Sonuç olarak, nitelikli, bütüncül, kamu ve
toplum yarar›na odaklanan kentleflme politikalar›n›n ortaya konmas›,
hem yerel yönetimlere hem de sanayiye düflen önemli sorumluluklard›r.
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Erdo¤an B‹LENSER
Geçmifl Dönem Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan›

ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹ VE BUNA BA⁄LI ‹KL‹M
DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹N‹N YARATTI⁄I TEHD‹TLER.
NEDENLER‹, ALINACAK ÖNLEMLER.
YEREL VE KÜRESEL ÖLÇEKTE FARKLI
B‹R GÖZLE DURUM TESP‹T‹

De¤erli çevre dostu Bursal›lar, kat›l›m›n›z için teflekkür ederim.
Bir teflekkürüm de BUS‹AD’a.
BUS‹AD öteden beri Bursa’n›n sorunlar›na hassasiyet gösteriyor. Çevre
konusundaki yaklafl›mlar› daha da anlaml›. Çünkü Bursa, tar›msal üretim,
do¤al çevre, tarihi ve kültürel miras, termal kaynaklar gibi de¤erleriyle
Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi. Ayn› zamanda, ülkemizin hatta
Avrupa’n›n önemli bir endüstriyel üretim üssü. Bursa, bu özelliklerinin
sürdürülebilir olmas› için, çevrenin korunarak gelecek nesillere aktar›lmas›
konusunda çok dikkatli olmak zorunda. ‹flte BUS‹AD bu durumdan
kendisine vazife ç›kar›yor.

Sizlerle bu panelde, Bursa'n›n çevre kirlili¤i konusunda yaflad›¤› sorunlar›,
nedenlerini, bu sorunlar›n en aza indirilmesi için almam›z gereken
önlemleri, paydafllara düflen görev ve sorumluluklar› anlatmaya
çal›flaca¤›m.
Yan› s›ra, küresel boyutta çevre kirlili¤inin ekosistemin sürdürülebilirli¤ini
tehdit eden bu duruma nas›l geldi¤ini, kirlili¤in etkisiyle oluflan iklim
de¤iflkli¤inin, yaflamsal olarak dünyam›z ve insanlar› için yaratt›¤›
ekonomik ve sosyal sorunlar›, bu konuda geliflmifl ülkelerin kurumlar›
ve insanlar›n›n duydu¤u hassasiyeti ve eylem planlar›n› konuflaca¤›z.

KÜRESEL DURUM TESP‹T‹...

Bence son y›llarda dünyan›n yaflad›¤› en büyük problemler:
• H›zl› nüfus art›fl›,
• Artan eflitsizlik,
• fiuursuzca ve gereksiz tüketim kaynakl› çevre sorunlar›,
• Jeopolitik üstünlük ve etnik, dini farkl›l›klar için yap›lan savafllar›n

verdi¤i tahribatlar,
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• Bir sarmal etkisi ile yok olan kaynaklar,
• Tehdit alt›ndaki ekosistemler,
• Su, toprak ve havan›n kirlenmesi, bunlar›n etkisi ile yaflanan

iklim de¤iflikli¤i,
• ‹klim de¤iflikli¤inin etkisi ile yaflanan kurakl›k ve do¤al afetler,
• Su havzalar›n›n giderek yok olmas›,
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• Çevre kirlili¤i ve denizlerin asitlenmesi sonucu, tar›msal hayvansal ve
su ürünlerindeki üretimin düflmesi,

• Bu etkilerle özellikle Afrika ve okyanus k›y›s› bölgelerde görülen açl›k
tehlikesi,

• Artan eflitsizlik nedeniyle çaresiz insanlar›n, ailelerinin hayatlar›n› 
tehlikeye atmak pahas›na zengin ülkelere göç etme arzular›,

• Yaklafl›k 40 y›l önce, Çin’in üretime kat›lmas›yla bafllayan küresel 
rekabet, bu nedenle uluslararas› büyük markalar›n, az geliflmifl 
ülkelerde, açl›k s›n›r›n›n çok alt›nda ücretlerle, sa¤l›ks›z ve kötü koflullarla
çal›flt›rd›¤› kad›n ve çocuk iflçiler.

• Düflük maliyetli üretim nedeniyle, eflya fiyatlar›nda görece bir 
ucuzlaman›n yaflanmas›, özellikle giyim sektöründe,
“H›zl› moda konsepti” ile bir sezonda birkaç kez de¤iflen raflar.

• Bunun sonucu ç›lg›nca ve bilinçsizce bir tüketim al›flkanl›¤› ve
ne kadar tüketim, o kadar üretim,
ne kadar üretim, o kadar enerji tüketimi,
ne kadar enerji tüketimi, o kadar karbon sal›n›m›,
ne kadar karbon sal›n›m›, o kadar çevre kirlili¤i, iklim de¤iflikli¤i riskleri,
ne kadar kirlilik, o kadar sa¤l›ks›zl›k, yoksulluk ve eflitsizlik,
ne kadar eflitsizlik, o kadar çat›flma, huzursuzluk, mutsuzluk.
Bir o kadar da, bize yetmeyecek bir dünya.
Yaflanabilir bir dünya yerine, yaflanabilir yeni gezegenler bulma 
maceras›.

BURSA’DA DURUM TESP‹T‹...

Gelelim Bursa'ya.
Çevre kirlili¤i konusunda Bursa, son 50 y›lda plans›z kentleflme-
sanayileflme nedeniyle, çok fazla göç alan ve h›zla nüfusu
artan, bu nedenle de çarp›k kentleflen bir flehir oldu.

“Yeflil Bursa” özelli¤ini kaybederek, çevre ve hava kirlili¤i konusunda,
Türkiye’nin en sorunlu kentlerinden birisi haline geldi. Buna ra¤men hiç
bir siyasi partinin seçim vaatlerinde, çevre sorunlar› birinci s›rada yer
alm›yor. Çünkü seçmenlerin belediye yönetimlerinden istedikleri
hizmetlerin bafl›nda çevre sorunlar› gelmiyor.
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Belediye baflkanlar›n›n da, kentin önceliklerini belirleme konusundaki
hatalar›, yine çevre sorunlar›n› ikinci plana itiyor. “Sorunun üstünü örtme
yerine, üzerine giderek ortadan kald›rma” prensibi ifllemiyor.

Biz Bursal›lar da;
yaflad›¤›m›z kentte çevre ve hava kirlili¤i sorunlar›n›n neler oldu¤unu,
sa¤l›¤›m›za ve gelecek nesillere yapaca¤› olas› etkileri,
önemsemiyoruz.

Evimizde ve iflyerimizde, enerji ve materyal tüketimini azaltarak, tasarruf
etmeyi ve çevremizi daha az kirletmeyi, kentli olma sorumluluklar›m›z›n
en bafl›nda geldi¤ini çocuklar›m›za,
anlatm›yoruz.

Sanayileflme öncesi Bursa Ovas›’nda, iki metre derinlikten ç›kan tertemiz
su, sonraki y›llarda üç yüz-dört yüz metrelerden, üstelik sanayi ve evsel
at›klardan kirlenmifl olarak ç›k›yor,
endiflelenmiyoruz.
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Sanayi ve evsel at›klar nedeniyle kirlenen ve koku salan dereleri,
görmüyoruz.

Bu kirli sularla yap›lan tar›mla elde edilen sebze ve meyveyi sat›n al›rken,
insan sa¤l›¤›na olan zararlar›n›,
ö¤renmiyoruz.

25 y›l öncesine kadar, tar›m yap›labilen köylerin oldu¤u, flimdi ise binlerce
insan›n yaflad›¤›, Bursa’n›n yeni prestij bölgelerinden biri olarak kabul
edilen Balat Vadisi’nde, evsel s›v› at›klar›n ar›t›lmadan, hemen yan›
bafllar›nda olan Nilüfer Çay›’na verildi¤ini,
bilmiyoruz.

Ulafl›mdan kaynaklanan fosil yak›t tüketimini azaltmak için, otomobil
yerine toplu ulafl›m›,
ye¤lemiyoruz.

Kalitesiz kömür yak›lan konut ve ifl yerlerinin hava kirlili¤ine olan etkilerini,
umursam›yoruz.

Hava kirlili¤i ölçümleri ne kadar gerçe¤i yans›t›yor,
sormuyoruz.

Oluflturdu¤umuz sivil toplum örgütleriyle veya bireysel olarak,
yerel yönetimlerden ne taleplerimiz olmal› ve onlara nas›l
yard›mc› olmal›y›z diye,
düflünmüyoruz .

Merkezi Hükümet ve yerel yöneticilerden, daha yaflanabilir ve
çocuklar›m›za b›rakabilece¤imiz bir Bursa için, daha çok çal›flmalar›n›,
istemiyoruz.

Kentli olma bilinciyle evlerimiz ve iflyerlerimizde at›klar›n ayr›flt›r›lmas›nda,
bizlerin de sorumlulu¤u oldu¤unu,
hissetmiyoruz.

Özellikle Bursa gibi bir flehirde, durumdan vazife ç›kararak, çevrenin
korunmas›yla ilgili uyar›, öneri ve bilinçlendirme çal›flmalar›yla bir ses
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vermesi gereken üniversitelerimizden bu güçlü sesi,
duymuyoruz.

Tar›msal alanlarda meyve, sebze yetifltirerek veya hayvanc›l›k yaparak
ülke ekonomisine katk›da bulunan çiftçilerimize, suyu ve topra¤›
kirletmeden ürün yetifltirmesini sa¤lamak için gerekli bilgi ve deste¤i,
vermiyoruz.

Kenti yönetenleri, parklardaki ve yollardaki flev ve refüjlerde, site
yöneticilerini bahçelerindeki çimlerin bak›m› amaçl› suyu, idareli kullanarak
su ve tafl›ma amaçl› yak›t tasarrufu için,
uyarm›yoruz.

BURSA’DA ÇEVRE VE HAVA K‹RL‹L‹⁄‹N‹N NEDENLER‹...

• Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerdeki sarmal› biz de
Bursa’da yafl›yoruz.

Daha fazla insan, daha fazla ihtiyaç,
daha fazla ihtiyaç, daha fazla üretim,
daha fazla üretim, daha fazla tüketim,
daha fazla tüketim, daha fazla at›k ve bunlar› bertaraf etme prosesleri.
Bütün bunlar için de:
daha fazla enerji tüketimi,
daha fazla karbon sal›n›m›,
daha fazla çevre kirlili¤i,
daha fazla iklim de¤iflikli¤i riski,
daha fazla sa¤l›ks›zl›k.

• Üst ölçekli güncel ve gelecek kent planlar›nda, çevre kirlili¤i ve insan
sa¤l›¤›n› gözetmeksizin, sürdürülebilir kentleflme kriterlerine uymayan
kararlar.

• Plans›z sanayileflme ve çarp›k kentleflme sonucu, yeflil alanlar›n yok
olmas›, betonlaflman›n etkisiyle ›s›nman›n artmas›.

• Sanayi bölgelerindeki kat›, s›v› ve gaz at›klar›n›n, tam bertaraf edilmeden
do¤aya b›rak›lmas›.

• Daha az enerjiyle, daha fazla üretebilmek için verimlilik çal›flmalar›n›n
eksikli¤i.
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• Toplu ulafl›m ve rayl› sisteme özendirme çal›flmalar›n›n yetersizlili¤i.
• Ulafl›mda motorlu araç kaynakl› sera gaz› emisyonlar›.
• Tar›m alanlar›nda tar›msal amaçl› kullan›m izni ile yap›lan

binalar›n, kirletici sanayi tesislerine dönüfltürülmesi.
• Yasa ve yönetmeliklerde oldu¤u halde, kamunun gerekli denetim 

mekanizmalar›n› yeterince iflletmemesi.
• Göçler ve h›zl› nüfus art›fl›n› önlemek için gerekli sosyal politikalar›n 

uygulanmamas›.
• H›zl› ve sa¤l›ks›z büyüme sonucu meydana gelen çarp›k kentleflme.
• Kentsel yaflam alanlar›ndaki konut, iflyeri ve alt yap› inflaatlar›n›n 

artarak yaratt›¤› kirlilik.
• Yeni yap› ihtiyaçlar› için yeflil alanlar›n, özellikle ormanlar›n giderek 

azalmas›.
• Evsel s›v› ve kat› at›klar›n toplanmas› ve bertaraf ifllemlerinde yap›lan

hatalar.
• Düflük kalorili kömür nedeniyle yaflanan hava kirlili¤i.
• Paydafllar›n bu konudaki bilinçsizli¤i.

YEREL YÖNET‹MLER NE YAPMALI...

Bütün bu sorunlar›n önüne geçerek, daha yaflanabilir ve sürdürülebilir
kentler için yerel yönetimlere önemli görevler düflüyor.

Nas›l ve Kimlerle?..

Öncelikleri iyi belirleyen, var olan imkanlar› rasyonel kullanan, paydafllar›n
üzerinde gerekli motivasyonu sa¤layan, sorunlara meydan okuyan,
kararl› ve cesur yerel yöneticilerle.

Öncelikle Kamu Denetimi...

Öncelikle denetim, denetim, denetim. “Çevreye zarar veren bir kuruluflun
üretimini durdurursak, ekonomi zarar görür” düflüncesi yerine; çevresel
faktörlerin etkisi ile hasta olan insanlar›n ac›lar›n› ve ekonomik maliyetini
önemsemek.
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Tar›mda...

Tar›mda verimlilik için e¤itim. ‹klim de¤iflikli¤inden etkilenecek ürün
çeflitlili¤in yeniden belirlenmesi.

Daha az su kullan›m›na imkan veren tar›m ürünlerini ikame edecek, yeni
ürünlerin tespiti. Ayn› flekilde, çok fazla su tüketimine neden olan
hayvanc›l›kta verimi art›rma çal›flmalar›. Tar›m ürünlerinin tüketiciye
ulaflmas› için daha k›sa yol sistemi.

Kooperatifçili¤in desteklenmesi. Daha büyük tar›msal alanlarda, daha
az materyal kullan›m›yla, (traktör, ekipman, tar›msal aletler gibi) verimlili¤in
art›r›lmas›. Toplu nakliye ile daha az yak›t tüketimi.

G›da israf› nedeniyle toplam g›da üretiminin üçte birini kaybediyoruz.
Bu kayb› önlemek için, iyi bir yönetimle tasarruf edilerek, g›da ürünleri
için harcanan gübre ilaçlama, su ve enerjinin azalt›lmas›.

Ulafl›mda...

Gelecek 50 y›lda, kent içindeki yolcular›n kuland›klar› mesafenin üç kat
artmas› ihtimali uzerinde duruluyor.

Yerel yöneticilerin de, ulafl›mdan kaynaklanan sera gaz› emisyonlar›n›
azaltmak için; insan odakl› bir ulafl›m politikas›, iyi yönetilen bir trafik
düzeni, rayl› sistem a¤›rl›kl› toplu ulafl›m ve bisikleti özendirmeye yat›r›m
yapmalar› gerekiyor.

Materyal Kullan›m›n Azalt›lmas›...

Geri dönüflüm ve yeniden kullanmay› özendirme. Kullan at politikas›n›
gözden geçirme. Daha uzun süre dayanabilen materyel üretimi ve
materyel paylafl›m›n›n teflvik edilmesiyle tüketimin azalt›lmas›, çevre
kirlili¤inin önlenmesi.
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Kent Planlamas›nda...

Üst ölçekli güncel ve gelecek kent planlamalar›nda, çevre kirlili¤ini ve
insan sa¤l›¤›n› önceleyen kararlar›n al›nmas›. Bursa'da önceki
dönemlerdeki yanl›fl uygulamalardan ders alarak, tüm paydafllar›n ortak
kararlar› ile bir kent anayasas›n›n yap›lmas›. Özellikle yeni yerleflim
alanlar›n› belirlerken sanayi alanlar› ve sektör seçimlerinde çevre öncelikli
tercihlerin yap›lmas›.

Konutlarda, Sanayi ve Ticaret Sektörlerinde...

Karbon sal›n›m›n› azaltmak için, sanayi bölgelerinde, kat› s›v› ve gaz
at›klar›n›n çevreye zarar vermeyecek ve hava kirlili¤i yaratmayacak
durumda olmalar›n›n sa¤lanmas›. Konutlarda ve endüstriyel-tar›msal
üretimde fosil yak›tlardan oluflan enerji yerine, alternatif enerji kullan›m›
için, Bursa’da varolan termal kaynaklardan faydalan›lmas›.

Endüstriyel ve tar›msal ürünlerin nakliyesinde, daha az yak›t tüketimi
için, kara yoluyla ulafl›m yerine, demiryolu ve deniz tafl›mac›l›¤›n›
önceleyen efektif ulafl›m politikas›n›n uygulanmas›. Is›nma ve so¤utma
amaçl› tüketime, kamu taraf›ndan getirilecek disiplinler.
Tüketimin azalt›lmas› için, konutlar, AVM’ler, iflyerleri, fabrikalar, hastaneler
ve kamu kurumlar›nda, bilinçlendirme yolu ile enerji tasarrufu yap›lmas›n›n
sa¤lanmas›.

Yeflil Alanlar› Korumada...

Kent içinde ve çevresinde özellikle a¤açl› alanlar›n art›r›lmas›, suyu ve
havay› temizler, binalardan kaynaklanan yapay ›s›nmay› azalt›r. Yaz›n
da so¤utma talebini düflürür.

Çöp Depolamada...

Depolama sahalar›n›n iyi iflletilmesi ve iyi bir geri dönüflüm politikas› ile
bertaraf edilecek çöp miktar›n›n azalt›lmas›. Bu nedenle hava, su, toprak
kirlili¤inin önlenmesi ve çöp depolama sahalar›n›n uzun süre kullan›m›n›n
sa¤lanmas›.
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Sektör Seçiminde...

Sanayi sektörünün a¤›rl›kl› oldu¤u kentler, hizmet sektörünün a¤›rl›kl›
oldu¤u kentlere göre, daha fazla ayak izine sahipler. Kentlerin ekonomik
geliflme politikalar›n› belirlerken, bu faktörün dikkate al›nmas›. Endüstriyel
üretimin yan› s›ra, enerji verimlili¤ine katk› sa¤layacak ekonomik faaliyetlere
de öncelik verilmesi.

Hizmet, turizm, finans ve biliflim sektörlerinin desteklenmesi. Bunun için
endüstri bölgeleri, benzeri
ofis park bölgeleri
yap›larak, ulusal ve
uluslararas› flirketlerin
Bursa’ya tafl›nmas›n›n
sa¤lanmas›. ‹zmir bu
konudaki çal›flmalar›n›
çoktan bafllatt›. Fakat
ofispark projelerinin
yap›lmas› gündemlerinde
yok.

Fark›ndal›k Yaratmada...

Halk, sivil toplum örgütleri,
üniversiteler, okullar, ifl
insanlar› ve sendikalarla
yap›lacak bilinçlendirme ve
uygulama politikalar›yla
fark›ndal›¤› art›rmal›y›z.

‹klim De¤iflikli¤inde...

Dünya nüfusunun yaklafl›k
üçte ikisi kentlerde yafl›yor.
Kentler, gayri safi küresel
has›lan›n yüzde seksenini
üretiyorlar.
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Küresel enerji tüketiminin ve sera gaz› sal›n›m›n›n ise yüzde yetmifline
neden oluyorlar. Bu nedenle iklim de¤iflikli¤iyle mücadele için at›lacak
her ad›mda, kentlerin etkin bir rolünün olmas› gerekiyor.

‹klim de¤iflikli¤inin bu h›zla devam› halinde, kentlerde yaflayanlar
yükselen deniz seviyeleri, f›rt›nalar, seller, kurakl›k ve s›cakl›k dalgalar›ndan
etkilenecekler.

Bu olaylar› ve özellikle de insan sa¤l›¤›na olan etkilerini azaltma çabalar›,
büyük finansal kaynaklar› gerektirecek. Bir yandan da kent ekonomilerini
zarara u¤ratacak, sa¤l›k giderlerini art›racak.

Yukar›da sayd›¤›m›z bütün çal›flmalar, toprak, su, hava kirlili¤ininin ve
iklim de¤iflikli¤ine neden olan karbon sal›n›m›n›n azalt›lmas›na önemli
katk› sa¤layacak. Bu nedenle sonuç getirici çal›flmalara odaklanarak,
Bursa’n›n karbon ayak izinin en düflük seviyelere indirilmesi için
çal›flmal›y›z.

PEK‹ S‹Z BELED‹YE BAfiKANLI⁄INIZ DÖNEM‹NDE
BU KONUDA NE YAPTINIZ? SORULARINA...

Bursa'da görev yapan tüm belediye baflkanlar› yaflanabilir bir Bursa
için kendilerinin öncelik s›ras›na göre iyi niyetle hizmet yapt›lar. Bizim
bu konuda yapt›¤›m›z çal›flmalar›n önemli olanlar›n› s›ralarsak...

Ar›tma Tesisleri...

Bursa’da gerçek anlamda biyolojik ar›tma sistemleri inflaatlar›n›n
bafllat›lmas›. Bursa’n›n bat›s›nda, do¤usunda at›k sular›n ve Hamitler
çöplü¤ünde süzüntü sular›n›n ar›t›lmas› amac›yla, Avrupa Yat›r›m Bankas›
ile 80 milyon Euro kredi anlaflmas›n›n imzalanmas›.

Bugün, Bursa’da evsel s›v› at›klar, ya¤mur sular›ndan ayr› olarak ar›tma
tesislerine gönderiliyor. Ya¤mur sular› ayr› bir hat ile do¤rudan derelere
veriliyor (Tabii Bursa bir taraftan büyümeye devam ediyor ve yeni ar›tma
tesisleri ihtiyac› karfl›lanmaya çal›fl›l›yor.)
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Do¤algaz Kullan›m›n›n
Yayg›nlaflt›r›lmas›...

1992 y›l›ndan bu yana
Bursa'da var olan fakat sadece
sanayi tesisleriyle, çevrim
santralinde kullan›lan
do¤algaz›n, konutlar, kamu
kurumlar› ve iflyerlerinde de
kullan›lmas›n› h›zland›rmak.
Bunun için Bursa'da faaliyet
gösteren BOTAfi'a ait flirketin,
Ankara ve ‹stanbul'da oldu¤u gibi Bursa Büyükflehir Belediyesi'ne
devredilmesi. Böylece alt yap› koordinasyonun sa¤lanarak, öncelik
gerektiren mahallelere gaz›n daha h›zl› ulaflt›r›lmas›.

Gaz sat›fl›ndan elde edilecek geliri, alt yap› hizmetleri ve dar gelirli
ailelere ulaflt›rma konusunda gerekli mali deste¤in verilmesi için defalarca
BOTAfi Genel Müdürü ve dönemin Enerji Bakan› ile Bursa Milletvekilllerinin
de kat›l›m›yla yap›lan görüflmeler.Israrl› takiplerimiz sonucunda en
az›ndan Bursa'da do¤algaz›n konutlar, kamu kurumlar› ve iflyerlerinde
de kullan›lmas›na bafllan›lm›fl oldu.

Ankara Büyükflehir Belediyesi, daha sonra Baflkent Do¤algaz fiirketi’nin
tamam›n› özellefltirerek Ankara'ya 1 milyar 162 milyon dolar gelir
kazand›rd›. Daha sonra 2004 tarihinde özellefltirilen Bursa'da ise,
Belediyenin Bursagaz'daki hissesi sadece %15.

Termal Enerji...

Dünyada ve Türkiye'de bir çok kentin fosil yak›tlara karfl› alternatif olarak
de¤erlendirdi¤i termal enerjinin, konut ve sanayi tesislerinde kullan›lmas›
ve bir zamanlar Türkiye'nin en önemli termal turizm kentlerinden olan
Bursa'n›n bu ünvan› geri alabilmesi için bafllat›lan çal›flmalar.

Baz› termal iflletmecilerinin ve Odalar›n ›srarl› karfl› durufllar›na ra¤men
MTA ile sondaj çal›flmalar›na baflland›.
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Kuyulardan ç›kan sular›, bugün eski ve yeni yap›lan 5 y›ld›zl› oteller ve
sa¤l›k merkezleri kullan›yor. Dönemimizde termal turizm alan› ilan edilen
ve kamulaflt›rma çal›flmalar› bafllat›lan Dericiler bölgesinde 2017 y›l›nda
yap›lan ihale sonucu tesis kurma çal›flmalar›na baflland›. Ayr›ca sonraki
y›llarda termal sulardan alternatif enerji üretmek için bafllat›lan çal›flmalar
devam ediyor.

Bursaray›n Hizmete Aç›lmas›...

Trafik yo¤unlu¤unun, hava kirlili¤i ve enerji tüketiminin azalt›lmas› için
Bursaray’›n süratle hizmete aç›lmas› ve toplu ulafl›m› özendirme en önem
verdi¤imiz proje oldu.
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Dönemimizde
yap›lan tüm inflaat
ve elektro-
mekanik
çal›flmalar›yla,
göreve
bafllad›¤›m›zdan
2,5 y›l sonra 29
Ekim 2001’de test
sürüfllerine
bafllayan
Bursaray 23
Nisan 2002
tarihinde resmen aç›larak 3 y›l içinde hizmete girmifl oldu.

18,5 km uzunlu¤u ve 17 istasyonuyla Türkiye’de tümü bir defada bitirilip
hizmete aç›lan en büyük proje özelli¤ini halen sürdürüyor.

Bursaray Avrupa Rayl› Sistemler Birli¤i taraf›ndan bitirilme h›z› ve maliyet
düflüklü¤ü nedeniyle ödüllendirildi.

Brüksel'de yap›lan ödül törenine Bursaray projesini yöneten bürokratlarla
Bursal› ifl insanlar› kat›ld›.

Mudanya-‹stanbul Deniz Ulafl›m›...

Ayn› amaç ile motorlu araçlar›n kent içindeki hareket süresini k›saltmak
amac› da güdülerek, Mudanya-‹stanbul aras›nda feribot ve deniz otobüsü
iflletimi için giriflimleri bafllatt›k. Belediye öncülü¤ünde, BTSO, U‹B ve
Bursa Esnaf Odalar› Birli¤i'nin ortakl›¤›nda Bursa Deniz Ulafl›m A.fi.
kuruldu.

Bursa Çevre Yolu...

Dönemimizde çevre yolu inflaat›n›n yap›lmas›na verdi¤imiz destek de
bu nedenleydi. Bizim dönemimizde büyük bölümü bitti.
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Kent Gönüllüleri Gençlik Kamp›...

Kentlilik, çevre bilinci, afetlerle ilgili fark›ndal›k yaratmak amac›yla,
14-16 yafl aras› gençlerin kalabildi¤i kamplar. Mili E¤itim Müdürlü¤ü ile
iflbirli¤i yap›larak müfredat› belirlenen kamplarda, 4 y›lda 12 günlük
devreler halinde, 20 bin k›z ve erkek ö¤renci, hem tatil yapt› hem e¤itim
ald›.

Denetim...

Kent girifllerine koydu¤umuz denetim noktalar› ile kalorisi düflük ve hava
kirlili¤ine neden olan kömürlerin kente sokulmas›n› önlemek için
denetimler.

Dünya Sürdürülebilir Kalk›nma Zirvesi’ne Kat›ld›k...

Dünya Sürdürülebilir Kalk›nma Zirvesi 26 A¤ustos-4 Eylül 2002 tarihleri
aras›nda Güney Afrika'n›n Johannesburg kentinde yap›ld›. 170 ülkenin
devlet baflkan› düzeyinde kat›ld›¤› bu organizasyona Türkiye’den kat›lan
tek kent olduk. Zirvede Türkiye’yi, 10. Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet
Sezer temsil etti.

19



“Sustainable
Peace For
Sustainable
Development”
(Sürdürülebilir
Kalk›nma için
Sürdürülebilir
Bar›fl) temas›n›
tafl›yan Bursa
logolu broflür,
afifl ve
çantalar›m›z
fazlas›yla ilgi
gördü.
Amac›m›z 11
Eylül 2001
tarihinde New
York'ta
meydana gelen sald›r›y› da hat›rlatarak, sürdürülebilir kalk›nma için,
mutlaka küresel bar›fl›n da sürdürülebilir olmas› gereklili¤i idi. Ayn›
zamanda, savafllar›n insan kay›plar›n›n yan› s›ra göçlere neden olmas›,
çevreye, kültürel varl›klara ve ekonomik de¤erlere zarar vererek yaratt›¤›
tahribat› hat›rlatmak istedik.

Johannesburg'da al›nan, bir sonraki Dünya Zirvesi’nde bu konunun da,
bir ara oturumda tart›fl›lmas› karar›, bizim aç›m›zdan son derece
memnuniyet vericiydi.

Johannesburg Zirvesi insan sayg›nl›¤›n›n bölünmezli¤i ve dayan›flmas›n›n
inflas› üzerine odakland›. Geliflmekte olan ülkelerde yoksullu¤un bertaraf
edilmesi ve temel ihtiyaçlara eriflim (temiz su, kanalizasyon, g›da
güvenli¤i, sa¤l›k, bar›nma, enerji ve biyo-çeflitlili¤in korunmas›) üzerine
özel vurgu yap›ld›.

Ayr›ca bar›fl›n korunmas› ve sürdürülmesi, kültürel ve dinsel özgürlük,
kad›n haklar›n›n gelifltirilmesi ve cinsiyet eflitli¤i ihtiyac› da özel olarak
vurguland›.
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DÜNYA ÜLKELER‹ BU KONUDA NELER KONUfiUYOR,
NELER YAPIYOR...

Dünya'da bu konularda kimler ne yap›yor sorusuna, akl›ma ilk gelen
efsane bir isimle bafllamak istiyorum.

2006 y›l›nda yapt›¤› ve dünyada büyük yank› uyand›ran "Uygunsuz
Gerçek" isimli belgeseli ilk izledi¤imde ürperm›fltim.

Bu belgeseli fazlas›yla hayalci bulan karfl›t görüfllü küreselcilerin
hakl› ç›kmalar›n› çok isterdim. Fakat maalesef, 40 y›ld›r "Fark›nda
m›s›n›z" diye hayk›ran insan hakl› ç›kt›.

Bir insan hem dünyay› yöneten çok önemli bir politikac›, hem de iklim
de¤iflikli¤i konusunda dünyan›n en önemli aktivisti nas›l olur?

Bu sorunun cevab› için sözü, yesilgazete.com/Birim Mor'a b›rakmak
istiyorum.
24/11/2018

"Size de¤iflik bir politikac› anlatmak istiyorum. Bu ilham verici kifli flimdi
70 yafl›nda ve gezegenimiz için çal›flmaya devam ediyor... Kendisi ABD
eski baflkan› Clinton’›n yard›mc›lar›ndan Al Gore...
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H›zl›ca ilerleyecek ve insanl›¤›n gelece¤ini tehdit edecek bir sorun olarak
gördü¤ü iklim de¤iflikli¤ini, 1970’lerin ortalar›nda bafllayan aktif siyasi
hayat› boyunca hep politik arenaya tafl›m›fl, öncü biri.

Bütün siyasi kariyeri boyunca çevreci politikalarla ekonomik büyümenin
pekala sa¤lanabilece¤ini savunmufl...

Yaklafl›k 8 y›l Bill Clinton ile çal›flm›fl Gore, 2000 y›l› ABD Baflkanl›k
seçiminde Demokratlar›n aday› olarak George W. Bush’a karfl› yar›flm›fl,
biraz flaibeli bir biçimde Florida oylar›n›n yeniden say›lmas›n›n ard›ndan
seçimi kaybetmifl.

Gözlerimi bir saniyeli¤ine kapat›yorum ve Gore’un ABD baflkan› seçildi¤ini
hayal ediyorum. fiimdi yaflad›¤›m›z dünya kesinlikle bugünkünden çok
farkl› olurdu...

Gore, ofisinden ayr›l›nca kendini tamamen iklim krizine adam›fl. Bütün
dünyay› gezip bilim insanlar› ile buluflup, insanlar›n fark›ndal›¤›n›n artmas›
için birçok ülkede binlerce sunum yapm›fl.

2006 y›l›nda Oscar ödülü alan belgeseli Inconvenient Truth (Uygunsuz
Gerçek) ile ciddi flekilde kamuoyunun ilgisini çeken Al Gore, 2007
y›l›nda iklim de¤iflikli¤i hakk›nda yapt›¤› çal›flmalar ve bu konuyla ilgili
bilgileri insanl›¤a aktard›¤› için Nobel Bar›fl Ödülü’ne de lay›k görülmüfl...

Al Gore’un geçti¤imiz sene yay›nlanan ikinci belgeseli An Inconvenient
Sequel: Truth to Power (Uygunsuz Gerçek-2) d›fl›nda, kitaplar› ve online
ulaflabilece¤iniz pek çok TED Talk konuflmalar› var."

Geliflmifl ülke kentleri de, dünyan›n daha iyi yönetilmesi konusunda çok
önemli bir güce sahipler. Ayrca, bu kentlerde yaflayan ve daha iyinin
peflinde olan bilinçli insanlar›n da, merkezi hükümetler üzerinde ciddi
bir yapt›r›m güçleri var.

Bunun en iyi örne¤ini, 2015’te Paris’te yap›lan Birleflmifl Milletler ‹klim
De¤iflikli¤i Konferans›’nda gördük.



Yerel yöneticiler, daha iyi bir dünya için, kentlerinden cesaretle ald›klar›
kararlar› ve uygulamalar›, Paris’teki toplant›da paylaflt›lar. Ayn› zamanda
merkezi hükümetlere uyar›, cesaret ve ilham verdiler.

Çevre sorunlar› ve iklim de¤iflikli¤i ile mücadele için konferansta al›nan
kararlarda, dünyan›n çeflitli ülkelerinden gelen, çok say›da belediye
baflkan›n›n sundu¤u, yerel kararl›l›k ve taahhüt bildirgelerinin rolü büyüktü.

2020 sonras› iklim de¤ifllikli¤i kararlar›n›n çerçevesini oluflturan Paris
Anlaflmas›, 5 Ekim 2016 itibar›yla, küresel sera gaz› emisyonlar›n›n
%55’ini oluflturan en az 55 ülkenin anlaflmay› onaylamas› koflulunun
karfl›lanmas› sonucunda, New York’ta 4 Kas›m 2016 tarihinde imzalanarak
yürürlü¤e girmifltir.

Anlaflma, sera gaz› emisyonunu 2030'a kadar 56 milyar ton düflürmeyi
ve bu sayede küresel s›cakl›k art›fl›n›n yüzy›l›n sonuna kadar 2 derecenin
alt›nda tutmay› hedefliyor...

‹klim de¤iflikli¤ini durdurmay› hedefleyen Paris Anlaflmas›'na 179 ülke
taraf oldu. Taraf olmayan 18 ülke: Angola, Ekvator Ginesi, Eritre, Gine-
Bissau, ‹ran, Irak, K›rg›zistan, Lübnan, Liberya, Libya, Umman, Rusya,
San Marino, Güney Sudan, Surinam, Özbekistan, Yemen ve Türkiye.

Türkiye Niçin Bu Listede Yer Al›yor?

Paris ‹klim Anlaflmas›’na göre taraf olan ülkelerin anlaflmay› onaylamak
için meclislerinden geçirmeleri gerekiyor. Türkiye ise anlaflmay› onaylay›p
meclisten geçirmek için geliflmifl ülkelerden, geliflmekte olan ülke s›n›f›na
sokularak, Yeflil ‹klim Fonu'ndan destek alma flart›n› öne sürüyor.

Bu istek gerçekleflinceye kadar Türkiye bu tavr›n› sürdürmekte kararl›.
Ancak Türkiye 2017 y›l› rakamlar›na göre y›lda 289 milyar kilovatsaat
elektrik tüketen bir ülke olarak dünyan›n en çok enerji harcayan ilk 20
ülkesi aras›nda.

23



Bugün ABD'nin Durumu

Al Gore hayk›rmaya devam ediyor fakat ABD’yi Trump yönetiyor.
Obama’n›n Paris Anlaflmas›’na att›¤› imzan›n arkas›nda durmayan Baflkan
Donald Trump, Haziran 2017'de ABD'nin Paris ‹klim Anlaflmas›'ndan
çekilece¤ini duyurdu. ABD Baflkan› gerekçe olarak da, "di¤er ülkelere
Amerika karfl›s›nda ekonomik avantajlar sa¤layaca¤› ve iklim de¤iflikli¤i
etkilerinin çok ciddi bir risk tafl›d›¤›n› düflünmedi¤ini" gösteriyor.

Trump anlaflmadan çekilme karar›n›n yurt içinde enerji üretimini
destekleyece¤ini ve ekonomik büyümeyi h›zland›raca¤›n› belirterek
"ABD, ülkemi ve Amerikan vatandafllar›n› korumaya yönelik görevimi
yerine getirebilmem için Paris ‹klim Anlaflmas›'ndan çekilecek. Onun
yerine Amerikal› flirketlere, çal›flanlara ve vergi mükelleflerine daha adil
flartlar sunan bir Paris Anlaflmas›’n›n ya da tamamen yeni bir sözleflmenin
müzakerelerine bafllayaca¤›z" aç›klamas›n› yapm›flt›.

Bu konuda iyi haberler de var:
• Anlaflman›n yasal hükümlerine göre, Birleflmifl Milletler ABD'nin çekilme

talebini en erken 4 Kas›m 2019 tarihinde kabul edebilecek. Bunu takip
eden sürecin bir sene kadar sürece¤i tahmin ediliyor. ABD’nin 
anlaflmadan resmi olarak çekilmesi Kas›m 2020’yi bulacak. Yani Trump
yenilenecek seçimlerde seçilemez ise karar kadük olmufl olacak.

• Baflkan’›n karar›na ra¤men flehirler ve eyaletler, Paris Anlaflmas› 
emisyon azaltma hedeflerini yakalamak için çal›fl›yorlar. Eylül ay›nda
ABD’nin San Francisco flehrinde düzenlenen Küresel ‹klim Eylemi 
Zirvesi’nde yay›mlanan bir raporda ABD’nin hedeflerinin %90’›na eyalet
ve flehir eylemleri arac›l›¤›yla ulaflma potansiyeli bulundu¤u belirtti.

‹yi yönetilen dünya kentleri, biraraya gelerek, meydana getirdikleri
“Sürdürülebilir Kent Vizyonu fiartlar› ve Mutabakat›” ile daha yaflanabilir
ve sürdürülebilir kentleri yaratman›n çabas› içindeler. Sürdürülebilir
kentler, fiziksel yap›, do¤al çevre ve insan ihtiyaçlar› aras›ndaki iliflkiyi
organize ederek, vatandafllar›na onurlu yaflam alanlar› yaratmak için,
do¤al çevreyle uyum içinde, bol f›rsat sunan, hayat dolu yaflam alanlar›n›n
sa¤lanmas›n›n peflindeler. Daha az ve ak›ll› tüketimle karbon sal›n›m›n›
azaltmak için bir çok kent haz›rlanm›fl durumda.
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BBC’ye göre Britanya Meclisi, küresel ›s›nmaya karfl› ola¤anüstü hâl
ilan etti. Parlamento binas› önünde yap›lan konuflmalarda ve Hükümet
dan›flmanlar› aç›klamalar›nda Britanya’n›n 2050’ye kadar ‘karbon
emisyonu için yüzde s›f›r’ hedefi koymas› gerekti¤ini, yani tamamen
temiz enerjiye geçiflin gerekli oldu¤unu söylediler. ‹flçi Partisi Genel
Baflkan›, “Küresel ›s›nmadan en çok ac› çekenler, en fakir co¤rafyalar›n,
en fakir ülkelerinin, en fakir halklar›. Bu yüzden onunla mücadele etmek
zorunday›z’’ diyor.

Son 49 y›lda, dünyadaki hayvan ve bitkilerin yüzde 49’unun neslinin
tükendi¤ini aktar›yor:
‘’Bütün bunlar›n önüne geçmek için, tarihte bir ilki gerçeklefltirerek
Britanya’n›n küresel ›s›nmaya karfl› ola¤anüstü hâl ilan etmesini sa¤lad›k.”

3 milyara yak›n insan›n yaflad›¤› ve küresel endüstriyel üretiminin
en önemli ülkelerden olan Çin ve Hindistan bizi umutland›racak
çal›flmalar›n içinde.

New York Times’daki yaz›da, Aral›k 2015’te Paris’te 190 ülke taraf›ndan
imzalanan iklim anlaflmas›na dikkat çekilerek; bu konudaki BM
toplant›s›nda, Çin ve Hindistan’›n Paris’te kendileri için konulmufl kotalar›,
flimdiden olumlu yönde aflt›klar›n›n alt› çizildi. Çin’in karbondioksit
sal›n›mlar›n›n, hükümetin taahhüt etti¤i sürenin 10 y›l öncesinde düflmeye
bafllad›¤› aç›kland›.

Türkiye’ye Yap›lan Elefltiriler...

Dünyadaki tüm ülkelerin, iklim de¤iflikli¤i riskine karfl› davran›fllar›n›
inceleyen Climate Action Tracker sitesi, Türkiye’nin iklim de¤iflikli¤ine
karfl› ald›¤› önlemlerin, ‘kritik derecede yetersiz’ oldu¤unu söylüyor.
Bu, Türkiye’yi, sitenin sahip oldu¤u en kötü kategorinin içine sokuyor.

Sitenin karar›n›n arkas›nda yatan sebepler, konuya dair yeterli politikalar›n
üretilmemesi, kömür madenlerine ve nükleer enerjiye yat›r›m›n artarak
devam etmesi. Ayr›ca Türkiye, dünyan›n en büyük 20 ekonomisi içinde,
küresel ›s›nma seviyesini 1.50C’de tutulmas› için yap›lan Paris Antlaflmas›’n›
imzalamayan iki ülkeden biri, di¤eri ise Rusya.



Umurlar›nda De¤il...

Yukar›da sayd›¤›m iyi
örneklerin bir k›sm›,
iyi niyet bildirgeleri,
Bir k›sm› STÖ’nün,
parlementolar›n
talepleri, bir k›sm›
proje aflamas›nda
olanlar, anlaflma
tasla¤›
aflamas›ndakiler,
imza alt›na al›nanlar.
Ve bu anlaflmalardan
duyulan
memnuniyetler,
manfletlerdeki
coflkulu bafll›klar.

Fakat sonras›. Kimse
iyi niyetli de¤il.
Özellikle geliflmifl
ülkelerdeki devlet
yöneticileri ve ifl
insanlar›.

‹flte, ABD Baflkan›
Donald Trump'›n,
di¤er ülkelere Amerika karfl›s›nda ekonomik avantajlar sa¤layaca¤›
gerekçesiyle, Paris ‹klim Anlaflmas›'ndan çekilme karar›.

Avrupa'da durum farkl› m›? Euronews’in haberine göre, Küresel ›s›nmayla
mücadele için, 2015 y›l›nda imzalanan Paris ‹klim Anlaflmas›'n›n muhatab›
195 ülkeden sadece 16's›n›n anlaflmaya tamamen uydu¤u ortaya ç›kt›.
Anlaflman›n öncüsü Fransa dahil, hiç bir Avrupa Birli¤i ülkesinin, küresel
›s›nmaya sebep olan sera gazlar›n›n yay›l›m›n› önlemek için
sorumluluklar›n› tam olarak yerine getirmedi¤i görüldü.
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195 ülke aras›ndan sadece 58'i s›n›rland›racak yasal önlemler ald›. Bu
ülkeler aras›nda Avrupa'dan Norveç, Karada¤ ve Makedonya yer al›yor.

Anlaflmaya uyulmad›¤› takdirde hiçbir ülkeye herhangi bir yapt›r›m
uygulanmas› söz konusu de¤il.

BM taraf›ndan 2015 Ekim ay›nda yay›nlanan, “‹klim Ba¤lant›l› Do¤al
Afetlerin ‹nsani Maliyeti” isimli raporda, son 20 y›lda kaydedilen, küresel
düzeyde toplam 6 bin 457 do¤al afetin, yüzde 90’›n›n sel, f›rt›na, s›cak
hava dalgas›, kurakl›k ve di¤er afl›r› iklim hareketlerinden kaynakland›¤›;
1995 y›l›ndan bu yana afl›r› iklim hareketleri kaynakl› afetler nedeniyle,
606 bin kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i, 4,1 milyar insan›n ise etkilendi¤i
belirtilmektedir.

BBC’nin yorumu:
“Tahminlere göre dünya nüfusu 2050'de 10 milyara ulaflacak. Bu kadar
insan› beslemek için rekor düzeyde g›da üretimi gerekecek.

Bunun için tar›msal üretimden perakende sat›fla kadar birçok alanda
de¤ifliklik yapmak gerekecek. ‹flte bunlardan baz›lar›...

Tar›m ürünleri beslenmede önemli bir yer tutuyor. Ancak bunun yaratt›¤›
baz› sorunlar da var.

Yeryüzündeki toplam tatl› su kaynaklar›n›n yüzde 70'i tar›mda kullan›l›yor.
Dünyadaki toplam sera gaz› üretiminin üçte biri tar›m faaliyetlerinden
kaynaklan›yor. Ayr›ca biyolojik çeflitlili¤i olumsuz etkiledi¤i gibi, topra¤›n
bozulmas›na da yol aç›yor.”

Ülkemizin de içinde bulundu¤u Akdeniz havzas›, iklim de¤iflikli¤inin
olumsuz etkilerine karfl›, en hassas bölgelerden biri olarak
tan›mlamaktad›r. Türkiye, küresel ›s›nman›n özellikle su kaynaklar›n›n
azalmas› ve çölleflme ile bunlara ba¤l› ekolojik bozulmalar gibi olumsuz
yönlerinden etkilenmeye bafllam›flt›r.
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ELEfiT‹R‹LER‹M VE
ÖNER‹LER‹M...

Geliflmifl ülkeler, kendi
co¤rafyalar›ndaki bu
tehlikelerden kurtulmak
için kirletici sanayi
kollar›ndan çekilip,
fabrikalar›n› az geliflmifl
ve geliflmekte olan
ülkelere tafl›yorlar.

Buradan kaynaklanan
gelir kay›plar›n› önlemek
için onlara teknoloji,
hizmet, para, know-how,
lisans, french-chasing,
patent, silah vs. sat›p,
ucuz ifl gücünü ve do¤al
kaynaklar›n› kullan›yorlar.
Daha sert ifade
kullanmam gerekirse,
sömürüyorlar...

Bu flirketlerin sahipleri, daha çok kazanarak, daha fazla güç elde ederek,
lüks içinde, iyi yaflam koflullar› istiyorlar. Bunun için de daha çok üretip,
daha çok kazanmalar› gerekiyor. Fakat, sonra bu üretim ve ondan
kaynakl› tüketim, çevreye zarar vererek, fakir ülkelerdeki insanlar›n açl›k
seviyesinin alt›ndaki gelirlerle, yaflam mücadelesi vermelerine neden
oluyor. Onlar da, son çare olarak aileleriyle birlikte, geliflmifl ülkelere
göç için her türlü riski göze al›yorlar. Bu ülkeler, s›n›rlar›n› kapatarak
veya yüksek duvarlarla çevirerek “gelmeyin” diyorlar.

Düflünüyorum da, dünyan›n en büyük 5 bin flirketinden, uluslararas› bir
örgütün hakemli¤inde çevre vergisi al›nsa, bu para, bir fonda toplanarak,
çevrenin korunmas› ve yoksullu¤un azalt›lmas› projelerinde harcansa...

28



Notre Dame Katedrali’nin, yang›ndan sonra onar›m› için aç›lan
kampanyada üç günde 688 milyon Euro topland›. Ba¤›flç›lar›n isimleri
de büyük büyük harflerle afifle edildi. ‹stedikleri PR’› da yapm›fl oldular.
Böyle bir kampanya çevre ve yoksulluk için yap›lsayd›, hangi sonuç
al›n›rd› bilmiyorum...

Herkesin eflit paylaflmas› flart›yla küresel ölçekte ekonomik küçülme
politikalar› flart. Dünyay›, gelecek nesillere kullan›labilir flekilde b›rakmak
için az üretim ve tüketimle çevre kirlili¤i ve buna ba¤l› iklim de¤iflikli¤inin
önüne geçilmesi gerekiyor....

Yok olan do¤al kaynaklar, f›rt›nalar, tayfunlar, afl›r› s›caklar, kurakl›k,
buzullar›n erimesiyle yükselen deniz seviyeleri, susuzluk, açl›k, fakirlik,
eflitsizlik, ölen insanlar kimsenin umrunda de¤il. Ne için? daha fazla
para, daha fazla lüks
yaflam.

Zengin ülkeler bu paralar›
nerelerde harc›yorlar?

Yandaki iki foto¤rafta
bunun cevab› var.
‹ngiltere veliaht prensi ve
Suudi Arabistan prensi
lüks yat›yla keyif
yaparken, hemen yan›
bafllar›ndaki Yemen’de
çat›flmalar nedeniyle
açl›ktan ölen çocuklar.

Zaten Arap ülkelerinin
çevre kirlili¤i, iklim
de¤iflikli¤i gündemlerinde
bile yok.

Ne yaman çeliflki bu.
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Mülteci Sorunu...

Birileri kirlilikten, savafllardan beslenirken, birileri onlar›n yaratt›¤› sorunlar
nedeniyle ölüyorlar. Fakat çok önemli bir tehlike onlar› bekliyor.
Bunun da fark›ndalar: Mülteci sorunu...

Bir balinan›n kurtar›lmas› operasyonunu tüm medya araçlar› ile dünyaya
ulaflt›ran bu ülkeler; açl›k tehlikesinden, terör ve savafllardan kaçarak
kurtulmak isteyen mültecilerin dram›n› görmezden geliyorlar. Yüksek
ölüm riskine ra¤men, çocuklar›n› da yanlar›na alan aileler geliflmifl
ülkelere s›¤›nmac› olarak gitmek istiyorlar. Özellikle de deniz yoluyla.

Bu nedenle mülteci botlar› sektörü olufltu. Kalitesiz botlar denizde
batt›klar›nda içinde bebeklerin, çocuklar›n oldu¤u onlarca, yüzlerce

insan hayat›n› kaybediyor hiç kimsenin
umurunda olmuyor. Medyada önemli olmayan
haberler kategorisinde yer buluyor.

ABD, Meksika s›n›r›na duvar çekiyor. Ve
mülteci say›s›na s›n›r koyuyor.

Avrupa’da, her ülke bir di¤erini niçin mülteci
alm›yorsun diye elefltiriyor. Öte yandan, bu
konuda en iyimser ülke görülen Almanya’da,
2017’nin sonu itibar›yla iltica baflvurusu
reddedilenlerin say›s› 178 bin dolay›nda.
Hiç bir ülke mülteci istemiyor. Fakat tarihteki
örnekler de gösteriyor ki, göç gerçekli¤i

önlenemez. Bir zamanlar, insanlar zulümden ve savafllardan kaçarlard›.
21. yüzy›lda ise açl›ktan kaç›yorlar.

“Açl›k, k›l›çtan bile keskindir” özdeyifli ne güzel ifade ediyor.
Tabii flimdilik k›l›çlar çekilmedi...

Sadece Akdeniz’de
Bo¤ularak Ölen
Mülteci Say›s›:

2014 y›l›: 3 bin 279
2015 y›l›: 3 bin 771
2016 y›l›: 3 bin 521
2017 y›l›: 2 bin 993
2018 y›l›: 2 bin 262
Kaynak: IOM
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BURSA ‹L‹ 2018 HAVA KAL‹TES‹
T.C. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› ölçüm istasyonu verileri
kullan›lm›flt›r

Yerel hava kalitesi, yaflad›¤›n›z ve nefes ald›¤›n›z
flekli etkiler. Hava durumu gibi günden güne, hatta
saatten saate de¤iflebilir. Günümüzde birçok ülke d›fl hava kalitesi
verilerini hava durumu tahminlerini bulmak ve anlamak kadar kolay hale
getirmek için çal›flmaktad›r. Bu çabadaki önemli bir araç Hava Kalitesi
‹ndeksi veya HK‹’dir. HK‹, günlük hava kalitesini rapor etmek için bir
indekstir. HKI sa¤l›ks›z hava solunduktan birkaç saat veya gün sonra
yaflayabilece¤iniz sa¤l›k etkilerine odaklan›r.

Türkiye’de HK‹ befl ana hava kirleticisi için hesaplanmaktad›r: zemin
seviyesinde ozon, parçac›k kirlili¤i, karbon monoksit, azot dioksit ve
sülfür dioksit. Bu kirleticilerin her biri için, halk sa¤l›¤›n› korumak ad›na
ulusal hava kalitesi standartlar› oluflturulmufltur.

HK‹'yi 0 ile 500 aras›nda de¤iflen bir ölçüt olarak düflünün. HK‹ de¤eri
ne kadar yüksekse, hava kirlili¤i seviyesi o kadar yüksek ve sa¤l›k kayg›s›
o kadar fazlad›r. Örne¤in, 50'lik bir HK‹ de¤eri, kamu sa¤l›¤›n› etkileme
potansiyeli az olan veya hiç olmayan iyi hava kalitesini temsil ederken,
300'ün üzerindeki bir HK‹ de¤eri, herkesin ciddi etkilere maruz kalabilece¤i
kadar tehlikeli bir hava kalitesini temsil etmektedir. 100'lük bir HK‹ de¤eri,
genel olarak halk sa¤l›¤›n› korumak için belirlenen ulusal hava kalitesi
standard›na tekabül eder. 100 veya alt›ndaki HK‹ de¤erleri genellikle
tatmin edici olarak düflünülür. HK‹ de¤erleri 100'ün üzerinde oldu¤unda
hava kalitesi s›ras›yla hassas, sa¤l›ks›z, kötü ve tehlikeli olarak kabul
edilir.

HKI'nin amac›, yerel hava kalitesinin sa¤l›¤›n›z için ne anlama geldi¤ini
anlaman›za yard›mc› olmakt›r. Bunu daha kolay hale getirmek için HK‹
alt› sa¤l›k sorununa ayr›lm›flt›r:
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Türkiye’de mevcut 319 istasyonda hava kalitesi izlenmektedir. Ölçüm
istasyonlar›nda toplanan ölçüm verileri Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›’na
ait özel bir a¤ (VPN) üzerinden GSM Modemler arac›l›¤›yla Bakanl›k
Çevre Referans Laboratuvar› Veri ‹flletim Merkezine aktar›larak izlenmekte
ve www.havaizleme.gov.tr adresinde eflzamanl› olarak yay›nlanmaktad›r.

Türkiye Ulusal Hava Kalitesi ‹ndeksi, Amerika Birleflik Devletleri Çevre
Koruma Ajans› (EPA) Hava Kalitesi ‹ndeksini ulusal mevzuat›m›z ve s›n›r
de¤erlerimize uyarlayarak oluflturulmufltur. 5 temel kirletici için hava
kalitesi indeksi hesaplanmaktad›r. Bunlar; partikül maddeler (PM10),
karbon monoksit (CO2), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve ozon
(O3) dur.

Herhangi bir istasyonda elde edilen saatlik veriler neticesinde HK‹ en
yüksek de¤ere tekabül eden kirletici için o saate dair HK‹ hesaplanarak
online olarak yay›nlanmaktad›r.

0 - 500 - 50 ‹yi‹yi YeflilYeflil Hava kalitesi memnun edici ve hava kirlili¤i az riskliHava kalitesi memnun edici ve hava kirlili¤i az riskli
veya hiç risk teflkil etmiyor.veya hiç risk teflkil etmiyor.

551 - 1001 - 100 OrtaOrta Sar›Sar› Hava kalitesi uygun fakat al›fl›lmad›k flekilde hava kirlili-Hava kalitesi uygun fakat al›fl›lmad›k flekilde hava kirlili-
¤ine hassas olan çok az say›daki insanlar için baz› kirleti-¤ine hassas olan çok az say›daki insanlar için baz› kirleti-
ciler aç›s›ndan orta düzeyde sa¤l›k endiflesi oluflabilir.ciler aç›s›ndan orta düzeyde sa¤l›k endiflesi oluflabilir.

1101- 15001- 150 HassasHassas TuruncuTuruncu Hassas gruplar için sa¤l›k etkileri oluflabilir. Genel olarakHassas gruplar için sa¤l›k etkileri oluflabilir. Genel olarak
kamunun etkilenmesi olas› de¤ildir.kamunun etkilenmesi olas› de¤ildir.

1151 - 20051 - 200 Sa¤l›ks›zSa¤l›ks›z K›rm›z›K›rm›z› Herkes sa¤l›k etkileri yaflamaya bafllayabilir, hassas Herkes sa¤l›k etkileri yaflamaya bafllayabilir, hassas 
gruplar için ciddi sa¤l›k etkileri söz konusu olabilir.gruplar için ciddi sa¤l›k etkileri söz konusu olabilir.

201 - 300 Kötü Mor Sa¤l›k aç›s›ndan acil durum oluflturabilir. Nüfusun 
tamam›n›n etkilenme olas›l›¤› yüksektir.

301 - 500 Tehlikeli Kahverengi Sa¤l›k alarm›: Herkes daha ciddi sa¤l›k etkileri ile 
karfl›laflabilir.

Hava Kalitesi
‹ndeksi (AQI)

De¤erler

Sa¤l›k
Endifle

Seviyeleri
Anlam›Renkler
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Bursa’da Hava Kalitesi ‹zleme A¤›na dahil olan 6 adet istasyon
bulunmaktad›r.

‹NEGÖL ‹STASYONU

Bursa ‹negöl hava kalitesi izleme istasyonunda 2018 y›l›nda partikül
maddeler (PM10), kükürt dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) parametreleri
için ölçümler yap›lm›flt›r. 2018 y›l› içerisinde hava kalitesi indeksi 466
saat hassas de¤erini göstermifltir. ‹negöl ilçesi için ölçümü yap›lan
parametreler içerisinde hava kirlili¤inin en önemli kayna¤›n› partikül
madde (PM10) yani toz oluflturmufltur.

 PM10 SO2 NO2 CO O3 PM2,5

‹NEGÖL SANAY‹ VAR VAR VAR YOK YOK YOK

KESTEL SANAY‹ VAR VAR VAR YOK VAR YOK

BEYAZIT TRAF‹K VAR VAR VAR VAR YOK YOK

KÜLTÜR PARK KENTSEL YOK VAR VAR YOK VAR VAR

UHK‹A KENTSEL VAR VAR YOK YOK VAR VAR

ULUDA⁄ ÜN‹V. KENTSEL YOK VAR VAR YOK VAR VAR

‹STASYON
ADI

ÖLÇÜLEN PARAMETRELER‹STASYON
T‹P‹
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2018 y›l› için ulusal s›n›r de¤eri 24 saatlik ortalama 60 [μg/m3] olan PM10
de¤eri y›l içerisinde 72 gün s›n›r de¤eri geçmifltir. Avrupa Birli¤i ve
Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) s›n›r de¤eri 50 [μg/m3] ise 100 gün afl›lm›flt›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan PM10 için y›ll›k ortalama s›n›r
de¤er 20 [μg/m3] olarak belirlenmifltir. ‹negöl ‹stasyonu PM10 ölçüm
sonuçlar›n›n y›ll›k ortalamas› 43 [μg/m3] d›r.

BEYAZIT ‹STASYONU

Bursa Beyaz›t hava kalitesi izleme istasyonunda 2018 y›l›nda partikül
maddeler (PM10), kükürt dioksit (SO2), karbon monoksit (CO2) ve azot
dioksit (NO2) parametreleri için ölçümler yap›lm›flt›r. 2018 y›l› içerisinde
hava kalitesi indeksi 1968 saat hassas de¤erini, 74 saat sa¤l›ks›z de¤erini
göstermifltir. ‹stasyonda ölçümü yap›lan parametreler içerisinde hava
kirlili¤inin en önemli kayna¤›n› partikül madde (PM10) yani toz
oluflturmufltur.

2018 y›l› için ulusal s›n›r de¤eri 24 saatlik ortalama 60 [μg/m3] olan PM10
de¤eri y›l içerisinde 230 gün s›n›r de¤eri geçmifltir. Avrupa Birli¤i ve
Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) s›n›r de¤eri 50 [μg/m3] ise 282 gün afl›lm›flt›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan PM10 için y›ll›k ortalama s›n›r
de¤er 20 [μg/m3] olarak belirlenmifltir. Beyaz›t ‹stasyonu PM10 ölçüm
sonuçlar›n›n y›ll›k ortalamas› 82 [μg/m3] d›r.

‹NEGÖL ‹STASYONU HAVA KAL‹TES‹ ‹NDEKS‹ VER‹LER‹

‹Y‹ ORTA HASSAS SA⁄LIKSIZ KÖTÜ TEHL‹KEL‹

  6311 Saat         1951 Saat  6311 Saat         1951 Saat  466 Saat 466 Saat      0 Saat     0 Saat 0 Saat0 Saat 0 Saat0 Saat

     72%     72%  22% 22%       5%      5%     

* 37 Saat ‹ndex hesaplanmam›fl* 37 Saat ‹ndex hesaplanmam›fl

Ölçüm Yap›lan Parametreler =  NOÖlçüm Yap›lan Parametreler =  NO22, SO, SO22, PM10, PM10

* Ana Kirletici PM10



OSMANGAZ‹ UHK‹A ‹STASYONU

Osmangazi UHK‹A hava kalitesi izleme istasyonunda 2018 y›l›nda
partikül maddeler (PM10), PM (2.5), kükürt dioksit (SO2) ve ozon (O3)
(Kas›m 2018’den itibaren) parametreleri için ölçümler yap›lm›flt›r. PM
(2.5) parametresi indeks hesab›na dahil edilmemifltir. 2018 y›l› içerisinde
hava kalitesi indeksi 3174 saat hassas de¤erini, 143 saat sa¤l›ks›z
de¤erini göstermifltir. ‹stasyonda ölçümü yap›lan parametreler içerisinde
hava kirlili¤inin en önemli kayna¤›n› partikül madde (PM10) yani toz
oluflturmufltur.

2018 y›l› için ulusal s›n›r de¤eri 24 saatlik ortalama 60 [μg/m3] olan PM10
de¤eri y›l içerisinde 298 gün s›n›r de¤eri geçmifltir. Avrupa Birli¤i ve
Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) s›n›r de¤eri 50 [μg/m3] ise 331 gün afl›lm›flt›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan PM10 için y›ll›k ortalama s›n›r
de¤er 20 [μg/m3] olarak belirlenmifltir. Osmangazi ‹stasyonu PM10
ölçüm sonuçlar›n›n y›ll›k ortalamas› 99 [μg/m3] d›r.

PM 2.5 ÖLÇÜMLER‹

Henüz ulusal mevzuatta bir s›n›r de¤eri olmayan PM 2.5 parametresi
için istasyonda Ekim, Kas›m ve Aral›k aylar›nda ölçümler yap›lm›flt›r.
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BEYAZIT ‹STASYONU HAVA KAL‹TES‹ ‹NDEKS‹ VER‹LER‹

‹Y‹ ORTA HASSAS SA⁄LIKSIZ KÖTÜ TEHL‹KEL‹

 1589 Saat          4428 Saat           1968 Saat 1589 Saat          4428 Saat           1968 Saat     74 Saat    74 Saat 0 Saat0 Saat 0 Saat0 Saat

      20%      20%  55% 55%     24%    24%       < 1%      < 1%   

* 693 Saat ‹ndex hesaplanmam›fl* 693 Saat ‹ndex hesaplanmam›fl

Ölçüm Yap›lan Parametreler =  NOÖlçüm Yap›lan Parametreler =  NO22, SO, SO22, PM10, PM10

* Ana Kirletici PM10
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Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan PM2.5 için y›ll›k ortalama s›n›r
de¤er 10 [μg/m3] , günlük ortalama ise 25 [μg/m3] olarak belirlenmifltir.

Osmangazi UHK‹A hava kalitesi izleme istasyonunda 2018 y›l› içerisinde
66 gün ölçüm yap›lm›fl, 48 gün Dünya Sa¤l›k Örgütü s›n›r de¤eri afl›lm›flt›r.
66 günlük ortalama 45 [μg/m3] d›r.

ULUDA⁄ ÜN‹VERS‹TES‹ ‹STASYONU

Uluda¤ Üniversitesi hava kalitesi izleme istasyonunda 2018 y›l›nda
kükürt dioksit (SO2) , ozon (O3) ve PM (2.5) parametreleri için ölçümler
yap›lm›flt›r. PM (2.5)  parametresi indeks hesab›na dahil edilmemifltir.
2018 y›l› içerisinde hava kalitesi indeksi 56 saat hassas de¤erini
göstermifltir.

PM 2.5 ÖLÇÜMLER‹

Henüz ulusal mevzuatta bir s›n›r de¤eri olmayan PM2.5 parametresi
için istasyonda ölçümler yap›lm›flt›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO)
taraf›ndan PM2.5 için y›ll›k ortalama s›n›r de¤er 10 [μg/m3], günlük
ortalama ise 25 [μg/m3] olarak belirlenmifltir. Uluda¤ Üniversitesi hava
kalitesi izleme istasyonunda 2018 y›l› içerisinde 362 gün ölçüm yap›lm›fl,
162 gün Dünya Sa¤l›k Örgütü s›n›r de¤eri afl›lm›flt›r. Y›ll›k ortalama 27
[μg/m3] d›r.

OSMANGAZ‹ UHK‹A ‹STASYONU HAVA KAL‹TES‹ ‹NDEKS‹ VER‹LER‹

‹Y‹ ORTA HASSAS SA⁄LIKSIZ KÖTÜ TEHL‹KEL‹

  620 Saat           4817 Saat  620 Saat           4817 Saat 3174 Saat3174 Saat   143 Saat  143 Saat 0 Saat0 Saat 0 Saat0 Saat

      7%      7%  56% 56%     37%    37%      < 1%     < 1%   

* 101 Saat ‹ndex hesaplanmam›fl* 101 Saat ‹ndex hesaplanmam›fl

Ölçüm Yap›lan Parametreler =  SOÖlçüm Yap›lan Parametreler =  SO22, PM10, , PM10, O3 ( Kas›m’dan itibaren)

* Ana kirletici PM10



KÜLTÜR PARK ÜN‹VERS‹TES‹ ‹STASYONU

Kültür Park hava kalitesi izleme istasyonunda 2018 y›l›nda kükürt dioksit
(SO2) , ozon (O3),  azot dioksit (NO2) ve PM (2.5) (Kas›mdan itibaren)
parametreleri için ölçümler yap›lm›flt›r. PM (2.5)  parametresi indeks
hesab›na dahil edilmemifltir.

2018 y›l› içerisinde hava kalitesi indeksi 5 saat hassas de¤erini
göstermifltir.

PM 2.5 ÖLÇÜMLER‹

Henüz ulusal mevzuatta bir s›n›r de¤eri olmayan PM2.5 parametresi
için istasyonda Ekim, Kas›m ve Aral›k aylar›nda ölçümler yap›lm›flt›r.

Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) taraf›ndan PM2.5 için y›ll›k ortalama s›n›r
de¤er 10 [μg/m3], günlük ortalama ise 25 [μg/m3] olarak belirlenmifltir.

Kültürpark hava kalitesi izleme istasyonunda 2018 y›l› içerisinde 73 gün
ölçüm yap›lm›fl, 52 gün Dünya Sa¤l›k Örgütü s›n›r de¤eri afl›lm›flt›r. 2,5
ayl›k ortalama 46 [μg/m3] d›r.
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ULUDA⁄ ÜN‹VERS‹TES‹ ‹STASYONU HAVA KAL‹TES‹ ‹NDEKS‹ VER‹LER‹

‹Y‹ ORTA HASSAS SA⁄LIKSIZ KÖTÜ TEHL‹KEL‹

 8048 Saat           380 Saat 8048 Saat           380 Saat   56 Saat  56 Saat      0 Saat     0 Saat 0 Saat0 Saat 0 Saat0 Saat

     95%     95%   4%  4%      1%     1%     

* 280 Saat ‹ndex hesaplanmam›fl* 280 Saat ‹ndex hesaplanmam›fl

Ölçüm Yap›lan Parametreler =  SOÖlçüm Yap›lan Parametreler =  SO22, NO, NO22, O, O33

* Ana kirletici O3, NO2
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KESTEL ‹STASYONU

Kestel ‹stasyonu verileri 29.10.2018 tarihinden itibaren yüklendi¤i için
y›ll›k çal›flmaya dahil edilmemifltir.

Kirletici parametreler ve sa¤l›k etkileri:

KÜLTÜR PARK ‹STASYONU HAVA KAL‹TES‹ ‹NDEKS‹ VER‹LER‹

‹Y‹ ORTA HASSAS SA⁄LIKSIZ KÖTÜ TEHL‹KEL‹

 7639 Saat           405 Saat 7639 Saat           405 Saat    5 Saat   5 Saat     1 Saat    1 Saat 0 Saat0 Saat 0 Saat0 Saat

     95%     95%   5%  5%     < 1%    < 1%      < 1%     < 1%

* 515 Saat ‹ndex hesaplanmam›fl* 515 Saat ‹ndex hesaplanmam›fl

Ölçüm Yap›lan Parametreler =  NOÖlçüm Yap›lan Parametreler =  NO22, SO, SO22, O, O33

* Ana Kirleticiler O3 ve NO2

Kirletici

KükürtdioksitKükürtdioksit

AzotoksitlerAzotoksitler

PPartikül Maddeartikül Madde

KKarbonmonoksitarbonmonoksit

OOzonzon

Ana Kayna¤›

FFosil yak›t yanmas›.osil yak›t yanmas›.

TTafl›t emisyonlar›, yüksek s›cakl›ktaafl›t emisyonlar›, yüksek s›cakl›kta
yakma prosesleri.yakma prosesleri.

SSanayi, yak›t yanmas›, tar›m veanayi, yak›t yanmas›, tar›m ve
ikincil kimyasal reaksiyonlar.ikincil kimyasal reaksiyonlar.

EEksik yanma ürünü, tafl›tksik yanma ürünü, tafl›t
emisyonlar›.emisyonlar›.

TTrafikten kaynaklanan azot oksitlerrafikten kaynaklanan azot oksitler
ve uçucu organik bilefliklerin (VOC)ve uçucu organik bilefliklerin (VOC)
günefl ›fl›¤›yla de¤iflimi.günefl ›fl›¤›yla de¤iflimi.

Sa¤l›k Etkisi

SSolunum yolu hastal›klar›.olunum yolu hastal›klar›.

GGöz ve solunum yolu hastal›klar›,öz ve solunum yolu hastal›klar›,
asit ya¤murlar›.asit ya¤murlar›.

KKanser, kalp problemleri, solunumanser, kalp problemleri, solunum
yolu hastal›klar›, bebek ölümyolu hastal›klar›, bebek ölüm
oranlar›nda art›fl.oranlar›nda art›fl.

KKandaki hemoglobin ile birleflerekandaki hemoglobin ile birleflerek
oksijen tafl›nma kapasitesindeoksijen tafl›nma kapasitesinde
azalma, ölüm.azalma, ölüm.

SSolunum sistemi problemleri, gözolunum sistemi problemleri, göz
ve burunda iritasyon, ast›m, vücutve burunda iritasyon, ast›m, vücut
direncinde azalma.direncinde azalma.



HAVA K‹RL‹L‹⁄‹N‹ AZALTMAK ‹Ç‹N TOPLUM OLARAKB‹ZE DÜfiEN
GÖREVLER

• Hava kirlili¤inin önemli bir k›sm› otomobillerden kaynaklan›r. Toplu
tafl›may› tercih ederek daha az yak›t kullan›lmas›,
• Araçlar›n bak›mlar›n›n zaman›nda yap›lmas›,
• Yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek ya da bisikletle ulafl›m›n
tercih edilmesi,
• Kullan›lmayan zamanlarda ›fl›klar ve elektrikli aletler kapat›larak enerji
tasarrufu sa¤lanmas›,
• Fosil yak›t kullan›m›ndan temiz enerji (rüzgar, jeotermal, günefl enerjisi)
kullan›m›na geçilmesi,
• Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n teflvik edilmesi,
• Çevrenin önemi ve korunmas› ile ilgili e¤itimler haz›rlanarak kamuoyunun
bilgilendirilmesi gerekmektedir.

SANAY‹ KAYNAKLI HAVA K‹RL‹L‹⁄‹ ÖNLEMEK VEYA AZALTMAK
‹Ç‹N NELER YAPILMALI?

• Temiz yak›t ve hammadde kullan›m›,
• Kirlili¤i kayna¤›nda yok edecek teknolojilerin kullan›lmas›,
• Tesislerin yakma ünitelerinde vas›fl› yak›tlar›n kullan›lmas›,
• Yeterli yükseklikte bacalar›n inflas› ve bacalarda filtre kullan›lmas›,
• Ar›tma tesislerinin kurulmas›,
• At›klar›n de¤erlendirilmesi, düzenli ve sa¤l›kl› boflalt›lmas›,
• Tesisler mümkün oldu¤u kadar yerleflim yerlerinin d›fl›na yap›lmal›,
• Personele çevre konusunda e¤itimler verilmelidir.



SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME

Genel olarak de¤erlendirildi¤inde istasyon baz›nda dönemsel olarak
de¤ifliklikler olmakla beraber ›s›nma ve sanayi kaynakl› kirleticilerin
sinerjik etkisiyle hava kalitesi indeksi orta-hassas düzeyde seyretmektedir.
Özellikle k›fl aylar›nda kömür kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›, enverziyon
etkisi ile de hava kalitesi daha kötü hissedilmektedir.

Ulusal limit de¤eri tan›mlanmam›fl olan PM2,5 de¤erinin ölçüldü¤ü
istasyonlarda yüksek ç›kmas› oldukça dikkat çekicidir. Boyutu 2.5
mikrometre veya daha düflük olan hava parçac›klar› olarak tan›mlanan
PM2,5 yanma (motor, enerji santralleri, odun yakma vb.), endüstriyel
prosesler ve kükürt dioksit, azot oksitler ve uçucu organik bileflikler gibi
gazlar aras›nda oluflan kimyasal reaksiyonlar içerisinde bulunur.

Gözle görülemeyecek kadar küçük boyutta olmas›, uzun süre havada
as›l› kalabilmesi ve teneffüs edildikten sonra kan dolafl›m›na derinlemesine
emilebilmesi aç›s›ndan insan sa¤l›¤› aç›s›ndan oldukça tehlikelidir.

Herhangi bir istasyonda elde edilen saatlik veriler neticesinde HK‹ en
yüksek de¤ere tekabül eden kirletici için o saate dair hesapland›¤›
düflünülürse PM2,5 parametresi ulusal mevzuatta tan›mland›¤›nda hava
kalitesi indeksi daha kötü de¤erlere ç›kmas› kaç›n›lmaz olacakt›r.
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Doç. Dr. Dane ED‹GER
Bursa Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim
Dal› ‹mmünoloji ve Alerjik Hastal›klar Bilim Dal› Baflkan›

HAVA K‹RL‹L‹⁄‹N‹N ASTIM VE SOLUNUM
SA⁄LI⁄INA ETK‹LER‹ (“GÖRÜNMEZ KAT‹L”

HAVA K‹RL‹L‹⁄‹)

Hava Kirlili¤i: Dün ve Bugün

20. yüzy›l›n bafl›nda geleneksel fosil yak›tlar›n (kömür) afl›r› kullan›m›
atmosferde sülfür dioksit (SO2) ve partikül madde art›fl›na ve solunum
hastal›klar›na ba¤l› ölümlerde ciddi art›fllara yol açm›flt›r.

Günümüzde ise petrol ve do¤al gaz kullan›m› atmosferde hidrokarbonlar,
nitrojen oksitler (NOx), ozon (O3) ve 10 μm’den küçük solunabilen
maddeler [PM10] in art›fl› ile hava kirlili¤i yaratmakta, özellikle Hindistan
ve Çin gibi h›zl› kalk›nan ve enerji kullan›m› giderek artan ülkelerde hava
kirlili¤i çok ciddi boyutlara ç›kmaktad›r.

Hindistan ve Çin’deki megakentlerde yo¤un hava kirleticilerinin hava
yolu üzerinde do¤rudan uyar›c› ve yang› bafllat›c› etkileri olabilir, ancak
bu derecede yüksek konsantrasyona maruz kalma Kuzey Amerika veya
Avrupa'da nadiren görülür.

Dünya sa¤l›k örgütü 2016’da dünya nüfusunun 1/3’ünün iç ve d›fl ortam
hava kirlili¤ine maruz kald›¤›n›, %92’sinin temiz hava olmayan kentlerde
yaflad›¤› bildirdi. Hava kirlili¤i yo¤unlu¤u artt›kça önce insanlarda
yak›nma oluflmaks›z›n vücutta etkiler ortaya ç›kmaya bafllar. Daha sonra
yak›nmalar ve akci¤er fonksiyonlar›nda azalma bafllar ve daha sonra
hastal›k geliflir ve ilaç kullanmak gereklili¤i do¤ar.

Sonraki dönemde hastaneye baflvuru s›kl›¤› artar ve acile gitmek hastane
yat›fl› gereklili¤i geliflir ve sözkonusu hastal›ktan ölüm gerçekleflir.



Hava Kirlili¤inin Art›rd›¤› Hastal›klar:

Kalp ve akci¤er hastal›klar› baflta olmak üzere tüm sistemlerde hava
kirlili¤i ile iliflkili artan hastal›klar flöyledir: Solunum hastal›¤› ölümleri,
solunum hastal›¤› s›kl›¤›nda art›fl, akci¤er kanseri, solunum yolu
infeksiyonlar›/zatürre, ast›m, Kronik t›kay›c› akci¤er hastal›¤› (KOAH),
solunumsal yaflam kalitesinde bozulma, sa¤l›kl› kiflilerde geçici solunum
fonksiyon düflüklü¤ü, Tip 1 ve 2 fleker hastal›¤›, kan bas›nc› art›fl›, derin
ven p›ht›s›, inme (beyin damar hastal›¤›), kalp damar hastal›¤›, kalp
damar hastal›¤› ölümleri, kalp krizi, ritim bozuklu¤u, kalp yetmezli¤i, deri
yafllanmas›, erken do¤um, düflük do¤um a¤›rl›¤›, büyüme gerili¤i,
çocukta akci¤er gelifliminde gerilik, sperm kalitesi bozuklu¤u.

Hava Kirlili¤inden Ölümler:

Her y›l dünyada 7 milyon ölüm hava kirlili¤i nedenli gerçekleflir. Hava
kirlili¤i nedenli inme , kalp hastal›¤› ve akci¤er kanseri ve kronik akci¤er
hastal›klar› ölüm sebeplerinde bafl› çekmektedir. D›fl ortam kirlili¤inden
ölümler 6. s›rada, iç ortam kirlili¤inden ölümler 8. s›rada yer
almaktad›r.Hava kirlili¤inden ölümlerin 4 milyonu kirlili¤in en yo¤un
oldu¤u Çin ve Hindistan gibi ülkelerde gürülmesi ilintiyi güçlendirmektedir.

Y›llara göre hava kirlili¤inden ölümler bu iki ülkede h›zla art›fl gösterirken
Avrupa birli¤i ülkelerindeki hava kirlili¤ine ba¤l› ölümlerde azalma
görülmektedir. AB hava kirlili¤i önlemleri ne yaz›k ki küresel bir çözüm
oluflturamam›fl, sanayii yat›r›mlar›n ve hava kirletici faktörlerin uzak
do¤uya kaymas›yla olumsuz etkiler de sadece yer de¤ifltirmifl
görünmektedir. Ev içi hava kirlili¤i de 3.8 milyon ölümden sorumlu olup
kad›nlarda ve çocuklarda etkisini göstermektedir.

HAVA K‹RL‹L‹⁄‹ NED‹R?

Partiküler Madde (PM):

Soludu¤umuz havadaki PM, hem insan kaynakl› hem de do¤al kaynaklarla
havada bulunan gözle görünmeyecek kadar küçük parçac›klard›r. PM10;
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10 μm’den küçük olan ve alt hava yollar›na ulaflabilen parçac›klard›r ve
esas olarak büyük hava yollar›nda birikir. PM2.5 ise akci¤erin gaz
de¤ifliminin oldu¤u bölgelerine ulaflabilen 2.5 μm’den küçük “solunan”
parçac›klard›r ve özellikle küçük hava yollar›nda ve alveollerde birikirler.

D›fl ortam PM kirlili¤i ile prematür do¤umlar, solunumsal semptomlarda
art›fl, solunum fonksiyonlar›nda bozulma, akci¤er yap›s› ve dokusunda
de¤ifliklik, solunumsal savunma mekanizmalar›nda bozuklu¤un iliflkisi
kan›tlanm›flt›r. PM art›fllar› ölüm oran›n›, kalp hastal›klar›n› ve akci¤er
hastal›klar›n› art›rmaktad›r. Partikül madde soluman›n akci¤er sa¤l›¤›na
olumsuz etkileri Tablo 1’de görülmektedir.

Kirletici Kimyasallar:

SO2 (sülfürdioksit): enerji santralleri ve endüstride kükürt içeren kömür
ve petrol gibi yak›tlar›n yak›lmas›yla aç›¤a ç›kar, atmosferde oksidasyonla
sülfürik aside dönüflebilir.

Ozon (O3): güçlü bir oksidatif ajan olup, nitrojen dioksit (NO2) ve
hidrokarbonlar›n atmosfer üst tabakas›nda günefl ›fl›nlar› ile kompleks
reaksiyonu sonucu oluflur.

Nitrojen oksitleri (NO2,NOx, HNO3): büyük oranda fosil yak›tlar›n
santrallerde (›s› ve elektrik üretimi) ve motorlu araçlarda yak›lmas› sonucu
ortaya ç›kmaktad›r.

ASTIM NASIL B‹R HASTALIKTIR?

Ast›m do¤rudan ya da dolayl› solunumsal uyaranlara karfl› geliflen hava
yolu afl›r› duyarl›l›¤› ile iliflkili kronik hava yolu yang›s› (iltihap) ile karakterize
de¤iflken bir hastal›kt›r.

Ast›ml›larda h›r›lt›, nefes darl›¤›, gö¤üste s›k›flma, öksürük gibi solunum
flikayetleri ataklar halinde görülür. Ast›ml›lar›n havayolunda yang›sal
de¤ifliklikler bulunur. Ast›m genellikle allerjenler, sigara, hava kirlili¤i,
solunum infeksiyonlar› gibi çeflitli faktörlerle tetiklenir.



Ast›m ‹çin Bafll›ca Risk Faktörü: Hava Kirlili¤i

‹ç ve d›fl ortam hava kirlili¤i, ast›m gelifliminde ve ast›m semptomlar›n›n
tetiklenmesinde önemli bir risk faktörüdür. ‹ç ortam hava kirlili¤i olarak
tütün ve biomassdan kaynaklanan duman ve buharlar, pestisid ve çeflitli
ev malzemeleri, bina yap›m›nda kullan›lan asbest ve formaldehid gibi
maddeler, alerjenler (küf, ev tozu akarlar›, hamam böce¤i) ve endotoksinler
gibi pek çok farkl› kaynak sonucu meydana gelir. Ast›m ile iliflkisi en
çok çal›fl›lan iç ortam kirleticileri partiküler madde (PM) ve nitrojen dioksit
(NO2), d›fl ortam hava kirleticileri; kükürt dioksit, ozon, nitrojen oksitleri
ve partiküler madde (PM)’dir.

Ast›m Ataklar›-Hava Kirlili¤i

Ast›m alevlenmeleri ve ast›ma ba¤l› hastane baflvurular› ile hava kirlili¤i
düzeylerindeki art›fllar aras›nda iliflki oldu¤u birçok bilimsel yay›nda
gözlenmifltir. Hava kirlili¤i alerjene yan›t› art›r›yor. Hafif ast›ml› hastalara
NO2 ve SO2 gazlar› birlikte solutuldu¤unda ev tozu akar› alerjeni olan
Dermatophagoides pteronyssinus’a olan havayolu yan›t›, bu gazlar›n
tek bafl›na solutulmas›na k›yasla anlaml› olarak artt›¤› saptanm›flt›r.

Partikül Madde Ast›m ‹liflkisi

D›fl ortam kirleticilerinden ast›m ile iliflkisi en çok çal›fl›lan kirleticilerden
biri PM’dir. Ast›ml› çocuk ve yetiflkinlerin alerjik duyarl›l›¤a sahip olanlarda
PM2·5 ve PM2·5-10 ‘a k›sa süreli maruz kalmas›yla ast›m semptomlar›n›n
artt›¤› gösterilmifltir. PM'ye uzun süre maruz kalmak, çocuklarda ve
eriflkinlerde ast›m yak›nma art›fl› ve akci¤er fonksiyonlar›ndaki azalma
ile iliflkili bulunmufltur.

Küresel ›s›nma ile alerjen iliflisine bak›lacak olursa küresel iklim
de¤iflikli¤inin polen alerjilerini üç mekanizma ile kötülefltirdi¤i görülür.
Artm›fl karbondioksit (CO2) çiçeklenme süresini uzat›r ve alerjik polen
art›fl›na neden olur. O iklime ait olmayan bitki polenlerinde de art›fl olur.
Örne¤in; ambrosia gibi bitkiler ‹skandinav ülkelerinde büyümeye ve
alerjiye neden olmaya bafllam›fllard›r. Polenler hava kirleticisi olan PM2.5
ile kapland›klar›nda 50 kat daha alerjik olur ve daha güçlü semptomlar
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oluflturur. Burun içine uygulanan dizel egzoz partikülleri (DEP) burun
s›v›s›nda allerji antikoru olan immünglobülin IgE düzeylerini art›rmakta
ve alerjik hava yolu hastal›klar›n›n oluflmas›n› kolaylaflt›rmaktad›rlar.

Güney ‹sveç'te Scania'da birinci basamak sa¤l›k merkezine baflvuru ile
günlük hava kirlili¤i aras›ndaki iliflki araflt›r›ld›¤›nda günlük ortalama
NO2’de her 10 μg/m3 art›fl ile birinci basamak sa¤l›k merkezine baflvuruda
%5 art›fl izlenmifltir. Günlük hava kirlili¤i seviyesi ast›m nedeniyle birinci
basamak sa¤l›k merkezine baflvurular› art›rmaktad›r.

Atmosferde PM10 ve NO2 düzeyleri 10 μg/m3 den fazla ölçüldü¤ünde
ast›m s›kl›¤› s›ras›yla %12.8 ve %1.9 daha yüksek olarak bildirilmifl.
Avrupa’da 10 farkl› flehirde yap›lan çal›flmada çocuklardaki ast›m
vakalar›n›n % 14'ü, ast›m alevlenmelerinin % 15'i trafikteki kirleticilere
maruz kalmaya ba¤lanm›flt›r. Yüksek seviyede SO2 saptanan Eski Do¤u
Almanya'da bronflit oranlar› yüksek saptan›rken, yüksek miktarda NO2
ölçülen Eski Bat› Almanya'da ise ast›m ve atopi s›kl›¤› daha yüksek
bulunmufltur.

TEM‹Z HAVA SOLUMANIN EN TEMEL ‹NSAN HAKKIDIR!

Gö¤üs Hastal›klar› Uzmanl›k derne¤i olan Türk Toraks Derne¤i’nin hava
kirlili¤i ile ilgili yay›nlad›¤› bültende Türkiye’nin hava kirlili¤i s›n›r limitlerinin
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün izin verdi¤i s›n›r de¤erlerinin çok üzerinde
oldu¤u belirtilmifltir. Ülkemizdeki hava izleme istasyonlar› taraf›ndan
hastal›klara yol açan temel kirleticilerden sadece ikisi PM10 ve SO2
ölçülmektedir. En önemli kirletici olan PM2.5 için kabul edilen bir s›n›r
de¤er yoktur. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lm›fl ölçümler
veri al›narak yap›lan analizde, 1 Kas›m 2016 – 31 Kas›m 2017 tarihleri
aras›nda; Rize d›fl›nda kalan tüm illerin havas›n›n Dünya Sa¤l›k Örgütü
referans de¤erleri bak›m›ndan PM10 yönünden kirli oldu¤u, 80 ilin
53’ünün (%66) havas›n›n mevzuattaki referans de¤erler bak›m›ndan da
kirli oldu¤u bildirilmifltir. Bu bildiriye göre Türkiye’de hava kirlli¤ine göre
s›ralama yap›ld›¤›nda Bursa  4.s›rada kirli haval› flehirdir. Türkiye’de
2017’de ölçülen hava (PM) kirlili¤i DSÖ s›n›r de¤erlerine göre fiekil 1’de
görülmektedir.



Türk Toraks Derne¤i taraf›ndan gelifltirilen “Nefesiniz Cebinizde”
uygulamas› ile cep telefonunuzdan bulundu¤unuz yerdeki hava kirlili¤i
raporuna an›nda ulaflabilirsiniz.

ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹

‹nsanlar›n ölümüne ve sakat kalmas›na neden olan hava kirlili¤i konusunda
halk›m›zda bilinç oluflturulmal›.

Tedavi edici hekimlik yerine önleyici/koruyucu hekimli¤e a¤›l›k verilerek
hastal›klar› oluflmadan önlemek ad›na hava kirlili¤inin azalt›lmas›na
çal›fl›lmal›.

Hava kirlili¤inin insan sa¤l›¤› üzerine olumsuz etkilerini ortaya koyacak
çok merkezli ve disiplinler aras› çal›flmalar yap›lmal›d›r.

Hava kirlili¤ini yaratan bütün kirleticilerin (PM2.5, karbon monoksit, azot
dioksit, ozon, PM10 ve SO2) tüm istasyonlarda ölçülmesi Çevre ve
fiehircilik Bakanl›¤› taraf›ndan sa¤lanmal›d›r.

Hava kirleticilerinin ülkemizdeki s›n›r de¤erleri Dünya Sa¤l›k Örgütü
referans de¤erlerinden çok daha yüksektedir. Bu de¤erler uygun biçimde
düzenlenmelidir. (Tablo 2)

Türkiye’deki hava kirlili¤inin nedenlerinin istasyon ve bölge baz›nda
ortaya konulmas› için Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›, sivil toplum örgütleri
ile birlikte kirlilik kaynak analizi yapmal›d›r.

Enerji, trafik ve kentsel dönüflüm konular›n›n Sa¤l›k Etki De¤erlendirmeleri
yap›lmal›, kamuoyu yat›r›mlar›n yarataca¤› sa¤l›k etkileri konusunda
bilgilendirilmelidir.

Enerji kayb›n›n önlenmesi,enerji verimlili¤i ve tasarrufun öncelenmesi,
tümüyle yenilenebilir ve karbonsuz enerji sistemine geçifli sa¤layan
temiz enerji politikas› hayata geçirilmelidir.
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Tablo ve flekiller
Tablo 1: Partikül madde soluman›n akci¤er sa¤l›¤›na olumsuz etkileri.
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PM10 ‘da her 10 mcg/m3 lük art›flla hastal›klar›n art›fl oran›

Ölüm %4.3

Hastane baflvurusu (Kalp/solunum) %1.3

Kronik Bronflit (Eriflkin) %9.8

Bronflit ata¤› (Çocuk) %30.6

Günlük aktivite k›s›tl›l›¤› %9.4

Ast›m ataklar› (çocuk ve eriflkin) %4.0

Tablo 2: Türkiye’deki hava kirleticilerinin s›n›r de¤erleri Dünya Sa¤l›k Örgütü ve
Avrupa Birli¤i referans de¤erlerinden çok yüksektir.

Dünya Sa¤l›k
Örgütü s›n›r

de¤eri (μg/m3)

Hava
kirleticisi

Ölçüm
periyodu

Türkiyeulusal
s›n›r de¤eri

(μg/m3)

Avrupa Birli¤i
s›n›r de¤eri

(μg/m3)

Avrupa Birli¤i
s›n›r de¤erine

uyum tarihi

SO2 1 saat 440 350 01.01.2019 --

24 saat 200 125 20

1 y›l 20 20 20

PM10 24 saat 60 50 01.01.2019 50

1 y›l 44 40 20

NO2 1 Saat 260 200 01.01.2024 200

1 y›l 44 40 40

NOX 1 y›l 30 30         -- 30

O3 8 saat 120 120         -- 100

CO 8 saat 10.000 10.000         -- 10.000

Benzen 1 y›l 8 5 01.01.2021 1,7

Kurflun 1 y›l 0,6 0,5 01.01.2019 0,5



≤19μg/m3          20-30μg/m3        30-40μg/m3        40-50μg/m3        50-60μg/m3        60-70μg/m3       70-80μg/m3       80-90μg/m3       90-100μg/m3

fiekil 1: Türkiye’de 2017’de ölçülen hava (PM) kirlili¤i
(DSÖ s›n›r de¤erlerine göre)

TÜRK‹YE PART‹KÜL MADDE K‹RL‹L‹⁄‹ 2017
(WHO S›n›r De¤erleri Uyar›nca) ‹LLERE GÖRE YIL ORTALAMASI (≤20μg/m3)

Bu raporda (01.11.2016-31.10.2017) tarihleri periyodik referans al›narak illerin PM10 ölçüm sonuçlar› incelenmifltir.
Sonuçlar T.C. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› hava kalitesi izleme istasyonlar› web sitesinde (http://www.havaizleme.gov.tr/Default.tr.aspx) yer alan MultiStationReport bölümüünde PM10 için 24 saatlik ortalamalar kullan›larak analiz edilmifltir.



Elifcan Kanatl› APAYDIN
Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› Çevre Yönetimi Genel Müdürlü¤ü
Hava Yönetimi Dairesi Baflkanl›¤› Çevre ve fiehircilik Uzman›

SANAY‹ KAYNAKLI HAVA K‹RL‹L‹⁄‹N‹N
KONTROLÜNE ‹L‹fiK‹N YASAL MEVZUAT

HAVA KAL‹TES‹ YÖNET‹M‹

Vatandafllar›m›z›n soludu¤u hava kalitesi; Hava Kalitesi De¤erlendirme
ve Yönetimi Yönetmeli¤i çerçevesinde; 339 sabit ölçüm istasyonu ile
anl›k olarak ölçülmektedir. Bu çerçevede, illerimizde hava kalitesinin
iyilefltirilmesi amac›yla 64 ilimizde Temiz Hava Eylem Planlar› (2014-
2019) uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bakanl›¤›m›z önderli¤inde ayr›ca, web
tabanl› co¤rafi bilgi teknolojilerini kullanan ”Hava Emisyon Yönetim (HEY)
Portal›” arac›l›l›¤›yla ›s›nma, sanayi ve ulafl›m kaynakl› hava kirlili¤ini
azaltacak ve hava kalitesini iyilefltirecek yerel çözümler gelifltirilmektedir.

Sanayiden kaynakl› hava kirlili¤inin önlenmesi ve sanayi sektöründe
uygulamalar›n kolaylaflt›r›lmas› amac›yla “Sanayi Kaynakl› Hava Kirlili¤i
Limitlerinin Belirlenmesi Projesi” yürütülmektedir. Proje kapsam›nda
sanayi sektörlerinin kullan›m›na yönelik haz›rlanan k›lavuzlar
https://sanayihavarehberi.csb.gov.tr/ adresinde yay›nlanmaktad›r.
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Is›nma kaynakl› hava kirlili¤inin kontrolüne yönelik mevzuat çerçevesinde;
kat› yak›tlar›n da¤›t›lmas›, sat›fl› ve depolanmas›na iliflkin usul ve esaslara
uyulmas› ve kontrolün etkin hale getirilmesine yönelik Çevre Kanununda
de¤ifliklik yap›lm›fl ve Kanun’da belirtilen düzenlemelere uymayan gerçek
ve tüzel kiflilere idari para cezalar› hükümleri getirilmifltir. Uygulamaya
yönelik alt mevzuat çal›flmas› yürütülmektedir.

Termik santrallerin Sanayi Kaynakl› Hava Kirlili¤inin Kontrolü Yönetmeli¤i
kapsam›nda yapmakla yükümlü olduklar› raporlamalar “Büyük Yakma
Tesisleri Bilgi Sistemi” üzerinden takip edilmektedir.
Ayr›ca, Sanayi Kaynakl› Hava Kirlili¤inin, Koku Oluflturan Emisyonlar›n,
Uçucu Organik Bileflik Emisyonlar›n›n ve Is›nma Kaynakl› Hava Kirlili¤inin
Kontrolüne iliflkin mevzuat›n etkin bir flekilde uygulanmas›na yönelik
projeler yürütülmesi planlanmaktad›r.

YÖNETMEL‹⁄‹N UYGULAMA ALANLARI

• Yönetmelik, hava kirlili¤inin kontrolüne iliflkin tesislerin kurulmas› ve
iflletilmesi için gerekli olan;
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• Çevre ‹zni baflvurular›nda,
• ÇED Kapsam›ndaki baflvurularda, ve
• Çevre Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu kapsam›nda
ve ilgili yönetmeliklere göre yap›lacak ifllemlerde, uygulanacak hüküm
ve esaslar› içerir.
• Egzoz Gaz› Emisyonlar›n›n Kontrolüne Dair Yönetmelik, Is›nmadan
Kaynaklanan Hava Kirlili¤inin Kontrolü Yönetmeli¤i, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl
Güvenli¤i Tüzü¤ü, Nükleer Yak›t ve Di¤er Radyoaktif Maddelerle ‹lgili
Tesis, Alet ve Düzeneklerde bu yönetmelik uygulanmaz.

ÖNER‹LER

• Üretim proseslerinde çevresel aç›dan olumsuz etkileri azaltmak
amac›yla en son teknolojiler tercih edilmelidir.
• Kirlili¤in kayna¤›nda önlemesi önemlidir. Bu sayede üretimde verimlilik
artar, maliyetler azal›r ayn› zamanda insan sa¤l›¤› ve çevre korunmufl
olur.
• Enerji kayna¤› kullan›m›nda fosil yak›tlar yerine daha temiz ve yenilenebilir
enerji kaynaklar› seçilmelidir.
• Yeni tesisler kurulurken yer seçiminde hava kirleticilerin tafl›narak
yerleflim yerlerine olumsuz etkiler göstermemesine dikkat edilmelidir.

At›k
Yönetimi

Sürdürülebilir
Kaynak Yönetimi

Sürdürülebilirlik
‹çin Dizayn

Temiz Üretim
Kaynak Verileri

Sürdürülebilir
Yaflam Türleri

Sürdürülebilir
Pazarlama

Sürdürülebilir
Üretim ve
Tüketim



KOKU OLUfiTURAN EM‹SYONLARIN KONTROLÜ VE AZALTILMASI

“Koku Oluflturan Emisyonlar›n Kontrolü Hakk›nda Yönetmelik”
çerçevesinde kaynaklar›n›n belirlenmesi ve koku emisyonunun
kayna¤›nda önlenmesine yönelik çal›flmalar yürütülmektedir.

Kesimhaneler, kümesler, ah›rlar, gübre kurutma tesisleri, düzenli depolama
tesisleri vb. gibi koku emisyonuna sebep olan tesisler için kirlili¤in
kayna¤›nda önlemler almal›, gerekli durumlarda ar›t›m teknikleri
kullanmal›d›r.

Koku flikayetlerinin azalt›lmas› ve kontrolüne yönelik mevzuat yay›mland›.

UÇUCU ORGAN‹K B‹LEfi‹K EM‹SYONLARININ KONTROLÜ

Benzin Depolama ve Akaryak›t  ‹stasyonlar›ndan;
Boyalardan ve Solvent kullanan tesislerden kaynaklanan Uçucu Organik
Bileflik Emisyonlar›n›n kontrolüne yönelik yönetmelik taslaklar›
haz›rlanm›flt›r.

Uçucu Organik Bileflikler insan sa¤l›¤› aç›s›ndan kanserojen etkileri
bulunan çevresel aç›dan ise yer seviyesi ozon kirlili¤ine neden olan
kirleticilerdir.

SONUÇ

Üretimin olabilmesi için insan varl›¤› temel kofluldur. Bursa’da son y›llarda
kritik de¤erlere özellikle k›fl aylar›nda çok yaklaflan hava kirlili¤i insan›n
varl›¤›n› da en az›ndan uzun vadede tehdit etmektedir.

Sa¤l›k aç›s›ndan yap›lan aç›klamalar, hava kirlili¤inin ölümleri erkene
ald›¤› ve kaliteli yaflam› olanaks›zlaflt›rd›¤› ortadad›r. Bu nedenle gerek
bakal›¤›n yasal mevzuatlar›na uymak, gerekse yaflad›¤›m›z alandaki
havan›n daha sa¤l›kl› olmas› için üzerimize çok görevler düfltü¤ü ortad›r.

Bu çal›flma, hedeflenen fark›ndal›¤›n art›r›lmas› ve bu gidiflin do¤uraca¤›
kötü sonuçlar›n anlafl›lmas›n› amaçlamaktad›r.

52



Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanları Derne¤i
Kültürpark ‹çi, Arkeoloji Müzesi Yanı, BURSA
Tel: 0224 233 50 18      Faks: 0224 235 23 50
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